Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członkiń i członków STOP
27 czerwca 2005r.
Warszawa, ul. Ogrodowa 50 lok. 1 (siedziba BORISa)
Walne Zgromadzenie członków STOP rozpoczęło się w II terminie o godz. 15.15. W
spotkaniu wzięło udział 15 członkiń i członków uprawnionych do podejmowania decyzji.
Spotkanie prowadził Marcin Chludziński – członek zarządu STOP
Obradowano wg poniższego porządku:
1. Zmiany w Statucie STOP (prezentacja, dyskusja, uchwalenie zmian/ lub nie)
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004r. Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub
nie/ sprawozdania Zarządu
3. Obszary aktywności STOP w 2005/2006r.
4. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na 2006r.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Ad1. Zmiany w Statucie STOP (prezentacja, dyskusja, uchwalenie zmian/ lub nie)
Na początku istotę i zakres zmian przedstawiła K. Sekutowicz – wiceprezeska. Proponowane
zmiany dotyczą rozdziałów II (cele, zadania), IV (władze stowarzyszenia) i VI (majątek).
Nasz statut wymaga „unowocześnienia” i przystosowania do zapisów Ustawy o Pożytku
Publicznym i o Wolontariacie, mocno rozbudowaliśmy zapisy o majątku. Ponadto
chcielibyśmy zaproponować rozszerzenie formuły stowarzyszenia o inne podmioty i grupy
zajmujące się edukacja i na rzecz edukacji np. nauczyciele, facylitatorzy. Ideą naszą było nie
zawężać się tylko do trenerów organizacji pozarządowych, jednocześnie w celach i
zadaniach położyć większy nacisk na edukację ludzi dorosłych, którzy działają na rzecz
zmiany społecznej. Reasumując: w celach głównie promujemy styl uczenia się przez całe
życie wśród ludzi zajmujących się edukacją dorosłych. Część proponowanych zapisów
umożliwiłaby nam ponadto ubieganie się o fundusze unijne.
Po prezentacji proponowanych zapisów nowych celów nastąpiła dyskusja:
- L. Kuczmierowska: mam wątpliwości, co do rozszerzania; odchodzimy od korzeni i misji
- K. Czayka – Chełmińska – interesują nas działania społeczne; nie interesują nas
nauczyciele uczący np. fizyki, ale robiący zmianę społeczną
- D. Fijołek – widzę tu niebezpieczeństwo, bowiem wzmacnianie inicjatyw oddolnych,
działania na rzecz społecznych potrzeb, nie musza się wiązać z byciem w organizacji
pozarządowej
- K. Sekutowicz – w proponowanych celach kładziemy nacisk na słowo edukacja; uczenie
się jest wartością, chcemy wspierać ludzi, którzy się uczą
- P.Jordan – mieliśmy zawężony statut; nie mamy monopolu na społeczeństwo
obywatelskie, popieram zapisy w statucie mówiące o uczeniu się ku zmianie spolecznej
- Z. Wejcman – cały czas pozostajemy w kręgu nazwy Stowarzyszenie Trenerów
Organizacji Pozarządowych –wizytówką i naszą główną misją jest nazwa
- K. Czayka – Chełmińska – podkreślam - idea uczenia się przez cale życie musi służyć
zmianie
Z zaproponowanych 2 wariantów celów wypracowano nowa kompilację o następującym
brzmieniu:
Par.7 statutu:
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
działalność w obszarach: nauka, oświata i edukacja, a w szczególności:
1. Rozbudzanie, uświadamianie i zaspakajanie potrzeb w zakresie ustawicznego
doskonalenia kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych wśród osób,
grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz zmiany społecznej
2. Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji
zawodowych osób zajmujących się edukacją ludzi dorosłych.

3. Promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy
4. Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego
5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania
nowoczesnych form uczenia się i nauczania dorosłych.
Przewodniczący zarządza głosowanie. Za tak sformułowanymi celami głosuje w sumie 15
osób (14 osób jest za, przeciw 1, wstrzymujących się 0.) Przewodniczący ogłasza:
Stwierdzam, ze niniejszym Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 14 za, 1 przeciw
uchwaliło zmiany w Statucie naszego stowarzyszenia: rozdział II, par.7 otrzymuje nowe
brzmienie . Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia
Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
Par.7
Celami stowarzyszenie jest:
WYKREŚLIĆ zapisy dotychczasowe pkt 1,2,3 i 4 (jak poniżej)
1. Wypracowanie standardów pracy trenera i dbałość o ich przestrzeganie.
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych trenerów
3. Animowanie współpracy między trenerami w kraju i zagranicą.
4. Reprezentowanie interesów grupy zawodowej trenerów
WPISAĆ:
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
działalność w obszarach: nauka, oświata i edukacja, a w szczególności:
1. Rozbudzanie, uświadamianie i zaspakajanie potrzeb w zakresie ustawicznego
doskonalenia kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych wśród osób,
grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz zmiany społecznej
2. Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji
zawodowych osób zajmujących się edukacją ludzi dorosłych.
3. Promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy
4. Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego
5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania
nowoczesnych form uczenia się i nauczania dorosłych.
Następnie nastąpiła prezentacja proponowanych nowych zadań stowarzyszenia:
W par.8 statutu (c.d. rozdziału II) zaproponowano następujące zmiany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wypracowywanie standardów pracy trenera i dbałość o ich przestrzeganie.
Animowanie współpracy między trenerami w kraju i zagranicą.
Reprezentowanie interesów grupy zawodowej trenerów
Prowadzenie ewaluacji szkoleń, superwizji i certyfikacji trenerów.
Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i
międzynarodowym (bez zmian- dawny pkt.1 par.8)
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
Organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form działalności edukacyjnej, szkoleń
i warsztatów grupowych, staży krajowych i zagranicznych, e-learningu, coachingu i mentoringu dla
osób zajmujących się edukacją dorosłych.
Opiniowanie programów i przedsięwzięć , w tym legislacyjnych, mających znaczenie dla
środowiska trenerów (bez zmian – dawny pkt. 4 par.8)
Edukację i przygotowanie do zawodu trenera nowych kadr.(bez zmian – dawny pkt. 5 par. 8)
Promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu. (bez zmian – dawny pkt. 6
par. 8)
Propagowanie zasad etyki zawodowej trenera, w tym ochrony dóbr intelektualnych. (bez zmian –
dawny pkt. 7 par. 8)

12. Świadczenie pomocy prawnej i zawodowej dla członków Stowarzyszenia. bez zmian – dawny pkt.
8 par. 8)
13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i z sektora przedsiębiorstw
oraz izbami gospodarczymi o podobnych celach działania.
14. Organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej form i problemów
edukacji i rozwoju.
15. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla osób zajmujących się edukacją
dorosłych.
16. Opracowywanie programów edukacyjnych
17. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich sektora pozarządowego, przedsiębiorstw i
administracji publicznej
18. Prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, informacyjnie, badawczo, doradczo i
szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz trenerów.
19. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
przeznaczany na realizację celów statutowych.)
20. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Przewodniczący zarządza głosowanie. Za tak sformułowanymi celami głosuje w sumie 11
osób (10 osób jest za, przeciw 1, wstrzymujących się 0.) Przewodniczący ogłasza:
Stwierdzam, ze niniejszym Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 10 za, 1 przeciw
uchwaliło zmiany w Statucie naszego stowarzyszenia: rozdział II, par.8 otrzymuje niniejszym
nowe brzmienie . Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia
Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
Par.8
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:
WYKREŚLIĆ zapisy dotychczasowe z paragrafu 8: punkty od 1 do 10 (jak poniżej):
1. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i
międzynarodowym.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie
materiałów poświęconych problematyce pracy trenera.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących
kwalifikacje zawodowe trenerów.
4. Opiniowanie programów i przedsięwzięć , w tym legislacyjnych, mających znaczenie dla
środowiska trenerów.
5. Edukację i przygotowanie do zawodu trenera nowych kadr.
6. Promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
7. Propagowanie zasad etyki zawodowej trenera, w tym ochrony dóbr intelektualnych.
8. Świadczenie pomocy prawnej i zawodowej dla członków Stowarzyszenia.
9. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej.

WPISAĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wypracowywanie standardów pracy trenera i dbałość o ich przestrzeganie.
Animowanie współpracy między trenerami w kraju i zagranicą.
Reprezentowanie interesów grupy zawodowej trenerów
Prowadzenie ewaluacji szkoleń, superwizji i certyfikacji trenerów.
Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i
międzynarodowym.
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
Organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form działalności edukacyjnej, szkoleń
i warsztatów grupowych, staży krajowych i zagranicznych, e-learningu, coachingu i mentoringu dla
osób zajmujących się edukacją dorosłych.
Opiniowanie programów i przedsięwzięć, w tym legislacyjnych, mających znaczenie dla
środowiska trenerów.
Edukację i przygotowanie do zawodu trenera nowych kadr.
Promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
Propagowanie zasad etyki zawodowej trenera, w tym ochrony dóbr intelektualnych.

12. Świadczenie pomocy prawnej i zawodowej dla członków Stowarzyszenia.
13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i z sektora przedsiębiorstw
oraz izbami gospodarczymi o podobnych celach działania.
14. Organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej form i problemów
edukacji i rozwoju.
15. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla osób zajmujących się edukacją
dorosłych.
16. Opracowywanie programów edukacyjnych.
17. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich sektora pozarządowego, przedsiębiorstw i
administracji publicznej.
18. Prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, informacyjnie, badawczo, doradczo i
szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz trenerów.
19. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
przeznaczany na realizację celów statutowych.
20. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Następnie członkini zarządu – K. Adamska – Dutkiewicz przedstawiła propozycje zmian do
rozdziału IV statutu– władze stowarzyszenia.
Paragraf 15 pkt.4
Wykreślić:
Treść podpunktu g ) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
Wpisać:
Treść podpunktu g) zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zmian w Funduszu
Statutowym Stowarzyszenia.
Par.16 pkt. 3:
Dodać podpunkt j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
Dodać podpunkt k) rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej oraz
podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu
Par.17 pkt 1
Dodać podpunkt 1d)
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie
Stowarzyszenia.
Dodać podpunkt 1e)
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
Dodać podpunkt 1f)
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
Przewodniczący zarządza głosowanie. Za tak sformułowanymi zapisami dotyczącymi władz
głosuje w sumie 11 osób (11 osób jest za, przeciw 0, wstrzymujących się 0.) Przewodniczący
ogłasza:
Stwierdzam, ze niniejszym Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw
uchwaliło zmiany w Statucie naszego stowarzyszenia: rozdział IV, par.15, 16 i 17 otrzymują
niniejszym nowe brzmienie . Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia
Rozdział IV par.15 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) Podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej

d) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
e) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się
Stowarzyszenia.
f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia
g) Zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zmian w Funduszu Statutowym
Stowarzyszenia
h) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
i) Ustalanie wysokości składek członkowskich
Par.16 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do zadań Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b) zwoływanie Walnych Zgromadzeń nie rzadziej niż raz w ciągu dwunastu miesięcy
c) uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia
d) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
e) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych
f) sporządzanie sprawozdań z działalności
g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
h) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych w związku z działalnością
Stowarzyszenia
i) powoływanie oddziałów terenowych
j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
k) rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmowanie
decyzji o jej zawieszeniu
Par.17 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja Rewizyjna:
a) składa się z trzech członków: przewodniczącego, sekretarza, członka zwyczajnego
b) konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po
Walnym Zgromadzeniu.
c) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
d) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie
Stowarzyszenia.
e) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków
Zarządu.
f) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
Ostatnie proponowane przez zarząd zmiany w statucie dotyczyły rozdziału VI Majątek
stowarzyszenia: par. 23
Zaproponowano wykreślić dotychczasowe wszystkie zapisy (punkty 1a)b)c) 2-3) i w zamian
wpisać nową treść.
Zaproponowano wykreślić:
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) z wpływu ze składek członkowskich
b) z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej
c) z dochodów z własnej działalności gospodarczej
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby:
Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.
Zaproponowano wpisać:

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje poprzez mienie uzyskane lub nabyte w toku działania,
a w szczególności:
a) z wpływu ze składek członkowskich
b) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej
c) ze zbiórek i imprez publicznych
d) z udziałów w zyskach osób prawnych
e) z inwestowania w bankowe instrumenty depozytowe, bony, obligacje, fundusze
inwestycyjne oraz powierzając majątek w zarządzanie podmiotom do tego uprawnionym
f) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw autorskich
g) z dochodów z własnej działalności gospodarczej
h) z odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
i) z innych dochodów, których źródło zgodne jest z polityką Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie
kosztów jego działania
3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i
nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
4. Zabronione jest:
a.)
udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
b.)
przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach
c.)
wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d.)
kupowanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
5. Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębniony Fundusz Statutowy. Jego zwiększenie
następuje poprzez odpis z wypracowanego przez Stowarzyszenie wyniku dodatniego
osiągniętego na całokształcie działalności. Fundusz może też być zmniejszony w celu
pokrycia wyniku ujemnego działalności statutowej
6. Decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu Funduszu Statutowego, na wniosek Zarządu,
podejmuje Walne Zgromadzenie
7. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
8. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby:
Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.
Przewodniczący zarządza głosowanie. Za tak sformułowanymi zapisami dotyczącymi
majątku głosuje w sumie 11 osób (11 osób jest za, przeciw 0).
Przewodniczący ogłasza:
Stwierdzam, ze niniejszym Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw
uchwaliło zmiany w Statucie naszego stowarzyszenia: rozdział VI, par.23 otrzymuje
niniejszym nowe brzmienie . Jest to Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia
Rozdział VI par.23 otrzymuje brzmienie:
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje poprzez mienie uzyskane lub nabyte w toku działania,
a w szczególności:
j) z wpływu ze składek członkowskich
k) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej
l) ze zbiórek i imprez publicznych
m) z udziałów w zyskach osób prawnych

n) z inwestowania w bankowe instrumenty depozytowe, bony, obligacje, fundusze
inwestycyjne oraz powierzając majątek w zarządzanie podmiotom do tego uprawnionym
o) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw autorskich
p) z dochodów z własnej działalności gospodarczej
q) z odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.
r) z innych dochodów, których źródło zgodne jest z polityką Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie
kosztów jego działania
3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i
nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
4. Zabronione jest:
e.)
udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
f.)
przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach
g.)
wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
h.)
kupowanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
5. Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębniony Fundusz Statutowy. Jego zwiększenie
następuje poprzez odpis z wypracowanego przez Stowarzyszenie wyniku dodatniego
osiągniętego na całokształcie działalności. Fundusz może też być zmniejszony w celu
pokrycia wyniku ujemnego działalności statutowej
6. Decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu Funduszu Statutowego, na wniosek Zarządu,
podejmuje Walne Zgromadzenie
7. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
8. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby:
Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.
Ad. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004r. Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub
nie/ sprawozdania Zarządu
Rozdano komplety materiałów na piśmie przygotowane przez zarząd, a następnie
przewodniczący zebrania zaproponował, aby wszyscy najpierw zapoznali się ze
sprawozdaniem merytorycznym, a następnie zadawali pytania, jeśli jakiś obszar wymaga
doprecyzowania. Krótkie podsumowania zakończonych Szkół Trenerów (III i IV edycja)
złożyli także jej uczestnicy, podkreślając, że były to udane przedsięwzięcia zakończone
sukcesem. Inne aktywności Stowarzyszenia (oprócz Szkół Trenerów) w ubiegłym roku to:
szkolenia wewnętrzne organizowane w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby (Budowanie
zespołu, Twórcze myślenie, Ewaluacja szkoleń ); superwizje szkoleń i działalność Komisji
Certyfikacyjnej; stała działalność Rady Superwizorów; prowadzenie strony internetowej oraz
zakątka szkoleniowego, pomoc organizatorom szkoleń w poszukiwaniach trenerów,
porządkowanie spraw członkowskich.
Pytania od uczestników z sali dotyczyły raportów ewaluacyjnych III i IV edycji szkoły.
Odpowiedzi udzieliła: M.Czarnecka. Niestety nie, ewaluatorka III edycji nie wywiązała się z
zobowiązań. Ewaluator IV edycji jeszcze pracuje nad raportem – ma czas do końca lipca
2005r. Wniosek formalny – zarząd powinien rozwiązać problem braku raportu ewaluacyjnego
ze szkoły, która skończyła się rok temu.

Następnie rozmawiano o sprawozdaniu finansowym. K. Adamska – Dutkiewicz przedstawiła
fakty: główne źródła finansowania w 2004r. to odpłatna działalność statutowa (głownie
Szkoły Trenerów) oraz grant instytucjonalny FSB. Szkoły pomimo coraz większej odpłatności
uczestników nie bilansują się. Musimy do nich rokrocznie dokładać pieniądze z innych
źródeł. W tym roku (V edycja szkoły) sytuacja może być jeszcze gorsza, bowiem budżet nie
zamyka się już na wstępie. Wracając do poprzedniego roku: suma bilansowa na koniec roku
2004r. wynosi 72262,41 zł, a wynik finansowy wykazuję stratę w wysokości 28365,16 zł. Nie
jest to strata rzeczywista wynikająca z nadwyżki kosztów nad przychodami, lecz drugi rok z
rzędu zabieg naprawienia błędów poprzedniej księgowej – jest to więc tylko wynik ujemny na
papierze. Przewodniczący zapoznał obecnych z przesłaną na ręce zarządu opinia
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Jacka Palucha, który potwierdził przeprowadzenie
kontroli sprawozdania finansowego i w związku z tym rekomenduje przyjęcie przez Walne
Zgromadzenie członków sprawozdania finansowego za 2004r.
Przewodniczący zarządza głosowanie: ( na sali obecnych w tym momencie jest 11 członków)
za przyjęciem sprawozdań głosuje 8 osób, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała nr 5 – przyjęto
sprawozdania za 2004r.
Rekomendacja L.Kuczmierowskiej –zarząd powinien jeszcze raz przejrzeć budżet szkoły i
znaleźć pokrycie finansowe na deficyt szkoły. Może rozwiązaniem byłoby podniesienie
wysokości składek członkowskich. Do tematu powrócimy przy uchwalaniu wysokości
składek.
W związku z powyższym, przewodniczący proponuje przejście do następnego punktu obrad.
Ad 3. Obszary aktywności STOP w 2005/2006r.
M. Czarnecka i K. Adamska –Dutkiewicz opowiadają o bieżących aktywnościach: złożonych
projektach, nowej stronie internetowej, planach szkoleń wewnętrznych, filmie promocyjnym o
STOPie, V edycji Szkoły. Osoby uczestniczące w spotkaniu nie zgłaszają potrzeby innych
aktywności.
Ad 4.Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2006r.
W wyniku głosowania pozostawiono dotychczasową wysokość składki członkowskiej (10
osób za, 1 przeciwna).Tak więc w 2006r. zapłacimy nadal 72 zł składki rocznej.
Ad 5. Wolne wnioski:
- D. Fijołek proponuje organizację autorskich szkół pod kierunkiem silnych osobowości i
najbardziej doświadczonych trenerów np. Eli Sołtys, Lidki Kuczmierowskiej
Walne Zgromadzenie członków STOP zamknięto 27 czerwca o godz. 18.00.
Protokołowała:
Małgorzata Czarnecka

