Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
dnia 12 czerwca 2015 r., pierwszy termin – 16:30, drugi termin – 16:45. Walne rozpoczęło się w
drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 12 osób, w trakcie obrad doszła jedna osoba.
Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Małgorzata Czarnecka,
Uljana Dołyniak, Katarzyna Gorzędowska, Jarosław Greser, Marta Henzler, Piotr Henzler, Jacek
Jakubowski, Tomasz Janiak, Beata Jaroszyńska, Lidia Kuczmierowska, Katarzyna Lipka-Szostak,
Katarzyna Morawska, Daria Sowińska-Milewska.

1.

Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęcie Walnego.
Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Piotr Henzler
Głosowanie: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Paulina Sierzputowska
Głosowanie: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.
1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP
- wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
- wybór osoby protokołującej obrady WZ
- przyjęcie programu WZ
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2014 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie
finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2014 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2014 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2014 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2014 r.
7. Dyskusja nad propozycjami zmian w systemie certyfikacji zgłoszonymi przez Radę
Superwizorów oraz Zarząd Stowarzyszenia – przyjęcie, modyfikacje lub odrzucenie projektów
uchwał:
a/ uchwały zmieniającej procedurę certyfikacji
b/ uchwały wprowadzającej dodatkowy poziom certyfikatu (tzw. certyfikatu bazowego)
c/ uchwały umożliwiającej ubieganie się o certyfikat jakości STOP osobom nienależącym do
Stowarzyszenia STOP
8. Informacja zarządu na temat dotychczasowego wykorzystania Funduszu Statutowego na
podstawie uchwały WZ z 2014 r.
9. Dyskusja nad propozycją uregulowania zasad korzystania z funduszu statutowego
Stowarzyszenia STOP – przyjęcie, modyfikacja lub odrzucenie projektu „Regulaminu
korzystania z Funduszu Statutowego Stowarzyszenia STOP”
10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.
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11. Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
12. Zamknięcie WZ.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
12 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania
Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących uchwala
następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP
- wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
- wybór osoby protokołującej obrady WZ
- przyjęcie programu WZ
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2014 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie
finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2014 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2014 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2014 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2014 r.
7. Dyskusja nad propozycjami zmian w systemie certyfikacji zgłoszonymi przez Radę
Superwizorów oraz Zarząd Stowarzyszenia – przyjęcie, modyfikacje lub odrzucenie projektów
uchwał:
a/ uchwały zmieniającej procedurę certyfikacji
b/ uchwały wprowadzającej dodatkowy poziom certyfikatu (tzw. certyfikatu bazowego)
c/ uchwały umożliwiającej ubieganie się o certyfikat jakości STOP osobom nienależącym do
Stowarzyszenia STOP
8. Informacja zarządu na temat dotychczasowego wykorzystania Funduszu Statutowego na
podstawie uchwały WZ z 2014 r.
9. Dyskusja nad propozycją uregulowania zasad korzystania z funduszu statutowego
Stowarzyszenia STOP – przyjęcie, modyfikacja lub odrzucenie projektu „Regulaminu
korzystania z Funduszu Statutowego Stowarzyszenia STOP”
10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.
11. Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
12. Zamknięcie WZ.

2

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Smolna 16/7, 00-375 Warszawa
tel. 22 468 87 73; 724 737 117
e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl, www.stowarzyszeniestop.pl

2.

Sprawozdanie Zarządu STOP za 2014 rok.

Część merytoryczną przedstawia Piotr Henzler. Prezentacja multimedialna ukazująca najważniejsze
wydarzenia i działania STOP w 2014 oraz plany na 2015 rok. Informacje o wygranym w 2015 roku
projekcie Erasmus+ uzupełnia Katarzyna Lipka-Szostak. Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja na
temat programu Erasmus+ oraz działań STOPu w ramach programu.
Jacek Jakubowski wyraża zachwyt nad ilością działań prowadzonych przez STOP.
Sprawozdanie finansowe prezentuje Daria Sowińska-Milewska.
Po prezentacji dyskusja na temat sytuacji finansowej STOPu.

3.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2014 i wniosek o
udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP

Sprawozdanie za maj 2014 – czerwiec 2015 prezentuje Katarzyna Gorzędowska. Informacje na temat
sytuacji związanej ze zmianą księgowej oraz sposobu prezentacji kosztów ogólnych Zarządu w
corocznym rachunku zysków i strat uzupełnia Lidia Kuczmierowska.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdań i o udzielenie absolutorium zarządowi.

4.

Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia
STOP za 2014 r.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu
stowarzyszenia.
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium:
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Głosowanie nad przeznaczeniem zysku na fundusz statutowy
12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujące
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przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2014.

Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2014.
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
485 440,06 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku wykazujący dodatni
wynik finansowy w kwocie 29 729,77 zł oraz informację dodatkową.
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy na
fundusz statutowy.
Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2014 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ w
formie załącznika.

5.

Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Rady za okres czerwiec 2014 – maj 2015 prezentuje Jacek Jakubowski.
W trakcie spotkania dołączył Tomek Janiak.
Sprawozdanie zostanie dołączone do protokołu.

6.

Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2014 r.

Sprawozdanie za 2014 i połowę 2015 roku prezentuje Marta Henzler.

7.

Dyskusja nad propozycjami zmian w systemie certyfikacji
zgłoszonymi przez Radę Superwizorów oraz Zarząd
Stowarzyszenia – przyjęcie, modyfikacje lub odrzucenie
projektów uchwał
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Sytuację dotyczącą certyfikacji i związanych z nią regulaminów i dokumentów (i kto je uchwalił)
przedstawia Piotr Henzler. Rozdano dokumenty zawierające proponowane zmiany, dyskusja nad
propozycjami.
a/ uchwała zmieniająca procedurę certyfikacji
1. Zmiana zapisów w dokumencie „Standardy superwizji certyfikacyjnej uprawniającej do uzyskania
certyfikatu jakości szkoleń STOP”. W punkcie 2 dotyczącym superwizji certyfikacyjnej na
certyfikat drugiego stopnia dodano dodatkowy wariant dotyczący przedmiotu superwizji.
BYŁO:
„W przypadku certyfikatu II stopnia wymagane są dwie superwizje, z których przynajmniej jedna
dotyczy szkolenia w ramach cyklu edukacyjnego. Przedmiotem superwizji na II stopień może być:
- warsztat w wymiarze min. 24h, oraz warsztat 16h prowadzony w ramach cyklu edukacyjnego,
lub
- dwa warsztaty po min. 16 prowadzone w ramach w jednego lub dwóch różnych cykli edukacyjnych.”
JEST:
„W przypadku certyfikatu II stopnia wymagane są dwie superwizje, z których przynajmniej jedna
dotyczy szkolenia w ramach cyklu edukacyjnego. Przedmiotem superwizji na II stopień może być:
- warsztat w wymiarze min. 24h oraz warsztat 16h prowadzony w ramach cyklu edukacyjnego,
lub
- dwa warsztaty po min. 16 prowadzone w ramach w jednego lub dwóch różnych cykli edukacyjnych.
lub
- warsztat 16- godzinny (nie musi być w cyklu) oraz warsztat 24- godzinny w cyklu edukacyjnym”
2. Propozycje zmian uszczegóławiających kryteria przy ubieganiu się o certyfikat.
2.1. Zmiana zapisu odnośnie szkół trenerskich przy certyfikacji na II i II stopień.
BYŁO: ukończenie szkoleń; szkolenia trenerów – obligatoryjnie zapisem
JEST: wykazanie się ukończonym szkoleniem trenerów, w wymiarze min. 200 h,
uwzględniającym również trening interpersonalny lub ukończenie szkolenia trenerskiego,
min. 160 h oraz treningu interpersonalnego min. 40 h
2.2 Dodanie wymogu przy uzyskaniu lub przedłużaniu certyfikatu III stopnia: „opisania
animowanych lub prowadzonych przez superwizora procesów superwizyjnych, form
wspierania innych trenerów/edukatorów innych form wsparcia”
2.3 Zmiana wymogu wykazania liczby przeprowadzonych szkoleń przy ubieganiu się o certyfikat.
Zastąpienie zapisu dotyczącego przeprowadzenia tych szkoleń dla organizacji
pozarządowych. Obecne brzmienie: „z tego minimum 75% na rzecz szeroko rozumianej
aktywizacji/integracji społeczności, wprowadzania zmiany społecznej, tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego. Spełnienie min. jednego z kryterium: zlecającym jest
organizacja pozarządowa – III sektor; lub beneficjentem jest grupa społeczna (nie
zawodowa); lub temat dot. aktywizacji/integracji społeczności, tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego.”

Jarosław Greser: propozycja dołączenia grupy zawodowej do zapisu o wymaganych szkoleniach.
Dyskusja nad zmianą określenia „grupy”, nad tym jakie szkolenia mogą być zaliczone do certyfikacji i
czy są zgodne z misją organizacji.
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Głosowanie nad punktami:
1. 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymany
2.1 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
2.2 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
2.3 5 za, 4 przeciw, 4 wstrzymane
Wniosek Marty Henzler do podpunktu 2.3 aby się przyglądać tendencjom po uchwalonej zmianie, aby
zobaczyć czy zapisy się sprawdzają przy kolejnych dwóch turach przyznawania certyfikatów (jesień
2015, wiosna 2016)
Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany „Standardy superwizji certyfikacyjnej
uprawniającej do uzyskania certyfikatu jakości szkoleń STOP”
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 12 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujących
podjęło uchwałę o zmianie zapisów w dokumencie „Standardy superwizji certyfikacyjnej
uprawniającej do uzyskania certyfikatu jakości szkoleń STOP”. W punkcie 2 dotyczącym superwizji
certyfikacyjnej na certyfikat drugiego stopnia dodano dodatkowy wariant dotyczący przedmiotu
superwizji: warsztat 16- godzinny (nie musi być w cyklu) oraz warsztat 24- godzinny w cyklu
edukacyjnym.
Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany kryteriów wymaganych przy ubieganiu się o certyfikat
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
podjęło uchwałę o:
1. Zmianie zapisu odnośnie wymogu ukończenia szkół trenerskich przy certyfikacji na II i II
stopień: wykazanie się ukończonym szkoleniem trenerów, w wymiarze min. 200 h,
uwzględniającym również trening interpersonalny lub ukończenie szkolenia trenerskiego, min.
160 h oraz treningu interpersonalnego min. 40 h
2. Dodaniu wymogu przy uzyskaniu lub przedłużaniu certyfikatu III stopnia: „opisania
animowanych lub prowadzonych przez superwizora procesów superwizyjnych, form
wspierania innych trenerów/edukatorów innych form wsparcia”

Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany kryteriów wymaganych przy ubieganiu się o certyfikat
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Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 5 za/ 4 przeciw/ 4 wstrzymujących
podjęło uchwałę o zmiana wymogu wykazania liczby przeprowadzonych szkoleń przy ubieganiu się o
certyfikat. Zastąpienie zapisu dotyczącego przeprowadzenia wszystkich szkoleń dla organizacji
pozarządowych zapisem: „z tego minimum 75% na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji/integracji
społeczności, wprowadzania zmiany społecznej, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Spełnienie
min. jednego z kryterium: zlecającym jest organizacja pozarządowa – III sektor; lub beneficjentem jest
grupa społeczna (nie zawodowa); lub temat dot. aktywizacji/integracji społeczności, tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego.”

b/ uchwała wprowadzająca dodatkowy poziom certyfikatu (tzw. certyfikatu bazowego)
Propozycje przedstawia Piotr Henzler.
Dyskusja na temat wprowadzenia certyfikatu po szkole trenerskiej i umiejscowienia certyfikacji STOP
w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
Dyskusja nad propozycjami. Pytania do głosowania:
 Czy chcemy ten certyfikat?
 Czy tylko dla absolwentów czy także dla pozostałych członków Stowarzyszenia po
innych szkołach trenerskich?
 Czy certyfikat ma być odnawiany? Czy tylko na określony czas?

GŁOSOWANIE:
Czy wprowadzić certyfikat bazowy?
11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymana
Czy certyfikat tylko dla absolwentów szkoły (przyznawany od 18 edycji Szkoły)?
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Czy certyfikat na 5 lat i później wygasa - 7 za
Czy certyfikat na 5 lat i później do odnowienia – 2 za, 4 osoby wstrzymały się
Głosowanie nad wymaganiami na tzw. certyfikat bazowy:
Wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń: min. 80 godzin (łącznie z uchwalonym wcześniej
zapisem odnośnie 75% na rzecz szeroko rozumianej aktywizacji/integracji społeczności itd.) - 10 osób
za 1 przeciw
Jarek Greser mówi, że to dyskryminacja, bo nie powinno być w ogóle wymogu doświadczenia w
prowadzeniu szkoleń po szkole trenerskiej.
Sugestia dla zarządu: wszelkie certyfikaty dotyczą członków STOP.

Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
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w sprawie utworzenia dodatkowego certyfikatu trenerskiego
o nazwie „certyfikat bazowy”
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 11 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymujących
podjęło uchwałę o utworzeniu dodatkowego certyfikatu trenerskiego o nazwie „certyfikat bazowy”.
Dokument ten będzie wydawany osobom, które zgodnie z regulaminem ukończyły Szkołę Trenerów
STOP oraz pozytywnie zaliczyły trening zadaniowy. Certyfikat będzie ważny 5 lat i nie podlega
procedurze przedłużenia.
Wprowadzenie dodatkowego poziomu certyfikatu wprowadza również modyfikacje do:
1) „Standardów superwizji certyfikacyjnej uprawniającej do uzyskania certyfikacji jakości szkoleń
STOP” w punktach:
a) W punkcie 2 pojawia się dodatkowy zapis „W przypadku certyfikatu bazowego przedmiotem
superwizji jest minimum 8h szkolenie, prowadzone przez osobę superwizowaną samodzielnie
lub wspólnie z inną osobą. Superwizor/superwizorka obserwują szkolenie przez minimum 4h.
b) W punkcie 12 pojawia się dodatkowy zapis: „W przypadku superwizji certyfikacyjnej
dotyczącej certyfikatu bazowego, realizowanej w ramach treningu zadaniowego Szkoły
Trenerów STOP lub innych przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie
STOP, niniejszy punkt nie ma zastosowania.”
2) Ponadto, wprowadzenie dodatkowego poziomu certyfikatu wprowadza też adekwatne zmiany do
„Procedury certyfikacyjnej” oraz do „Listy kompetencji”, zgodne z zapisami zawartymi w
dokumencie „Certyfikat bazowy – informacje”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Zebranie opuszczają: Marta Henzler i Katarzyna Gorzędowska. W Walnym dalej uczestniczy 11 osób.
Propozycja zmiany programu Walnego:
Odłożenie punktu programu 7c oraz 9 na kolejne Walne na jesieni 2015r.
Głosowanie: 10 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących
Zajęcie się wysokością składki członkowskiej na 2016 rok i bieżącym wykorzystaniem funduszu
statutowego.
Głosowanie: 11 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

8.

Informacja zarządu na temat dotychczasowego wykorzystania
Funduszu Statutowego na podstawie uchwały WZ z 2014 r.

Piotr Henzler przedstawia bieżące wydatki . Do kolejnego walnego na jesieni 2015 funkcjonują zapisy
uchwalone przez Walne w listopadzie2014, tj. Zarząd dysponuje Funduszem Statutowym w wysokości
60% kwoty funduszu na koniec okresu rozliczeniowego uwidocznionego w bilansie sporządzonym na
koniec roku kalendarzowego.
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9.

Dyskusja nad propozycją uregulowania zasad korzystania z
funduszu statutowego Stowarzyszenia STOP – przyjęcie,
modyfikacja lub odrzucenie projektu „Regulaminu korzystania z
Funduszu Statutowego Stowarzyszenia STOP”

Punkt przeniesiony na kolejne Walne na jesieni 2015.

10.

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.

PROPOZYCJE:
a) 180 zł
b) 200 zł + zwolnienie bez badania przyczyn
c) 200 albo odrabianie
d) 200 i 50% zniżki
W toku dyskusji osoby, które zgłosiły propozycje b) c) d) wycofują swoje propozycje. Ostatecznie pod
głosowanie zostaje poddana propozycja składki w wysokości 180 zł.
Głosowanie: 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, dn. 12 czerwca 2015
Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2016 rok

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 11 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2016 r. na poziomie 180 zł rocznie.

11.

Wnioski i rekomendacji uczestników i uczestników Walnego
Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.

Propozycja złożona przez Katarzynę Morawską – wcześniejsze przesłanie droga elektroniczną
materiałów, nad którymi toczy się dyskusja na Walnym

12.

Zamknięcie WZ.

Przewodniczący zamyka zebranie.
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Przewodniczący WZ

Protokolant WZ
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