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tel. 724 737 117
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Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
dnia 16 czerwca 2018 r., pierwszy termin – 11:00, drugi termin – 11:15. Walne rozpoczęło się w
drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 12 członków i członkiń, w trakcie obrad
doszła 1 osoba. Na Walnym obecna była także kierownik biura.
Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Agnieszka Borek, Marta
Brzezińska‐Hubert, Marta Henzler, Urszula Herbich, Anna Huminiak, Katarzyna Lipka‐Szostak, Maciej
Sopyło, Daria Sowińska‐Milewska, Marta Sykut, Łukasz Szewczyk, Jerzy Śliwa, Elżbieta Tołwińska‐
Królikowska, Anna Żelazowska‐Kosiorek.

1. Powitanie ‐ otwarcie Walnego Zgromadzenia
Rozpoczęcie Walnego. Powitanie przez Darię Sowińską‐Milewska
Zapoznanie uczestników – rundka
Dołączyła Anna Żelazowska‐Kosiorek
Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Jerzy Śliwa
Głosowanie: 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Anna Paulina Sierzputowska
Głosowanie: 13 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
− wybór komisji skrutacyjnej
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie
finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2017 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2017 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2017 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2017 r.
7. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.
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9. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
10. Zamknięcie WZ.
Propozycje zmiany:
Dołączenie punktu 7A – przyjęcie rezygnacji Małgorzaty Czarneckiej z pełnienia funkcji pełnomocnika
Stowarzyszenia do podpisywania umów z zarządem.

Wybór komisji skrutacyjnej:
Zgłoszone kandydatury ‐ Marta Henzler, Anna Żelazowska‐Kosiorek, Katarzyna Lipka‐Szostak
Głosowanie nad przyjęciem komisji skrutacyjnej:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Warszawa, 16 czerwca 2018
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
16 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego
Zebrania

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP
− wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
− wybór osoby protokołującej obrady WZ
− przyjęcie programu WZ
− wybór komisji skrutacyjnej
2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie
finansowe)
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2017 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2017 r.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2017 r.
6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2017 r.
7. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
7A. Przyjęcie rezygnacji Małgorzaty Czarneckiej z pełnienia funkcji pełnomocnika Stowarzyszenia
do podpisywania umów z zarządem.
8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok.
9. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
10. Zamknięcie WZ.
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2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2017 rok (sprawozdanie
merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
Część merytoryczną przedstawiają Daria Sowińska‐Milewska i Katarzyna Lipka Szostak.
Przedstawiono prezentację dotyczącą działań Stowarzyszenia w 2017 roku.
Szczególnie ważne działania:
● Badanie procesu certyfikacji trenerskiej. Materiał po ewaluacji systemu certyfikacji – obszerny
raport.
● Sektorowa rama kwalifikacji – jedna z trudniejszej rzeczy, brak grupy roboczej na poziomie
superwizorów. Potrzebne doświadczenie, możliwości głębszego wejścia w proces. Dyskusja na
temat tego co się dzieje w otoczeniu ramy, jakie są plany, możliwe przetargi, tworzenie
konsorcjum do pisania kwalifikacji. Propozycja wyjścia z pracami nad ramą poza grono
superwizorów.
● Włączanie się do różnych partnerstw (szukanie nowych źródeł, pokazywanie Stowarzyszenia
na zewnątrz): PREF, EAEA (dzięki członkostwu w EAEA mogliśmy znaleźć rekomendowanych
partnerów do projektu KA2 Erasmus+)
● Współpraca międzynarodowa: Projekt POINT ‐ sieć trenerów z Europy Wschodniej. Plany
szkoleń upowszechniających z wyjazdów do Czech.

Daria Sowińska‐Milewska odniosła się do planszy z planami z WZ z czerwca 2017. Co się udało, a co
nie:
• Udało się zrealizować: Optymalizacja kosztów; Rewitalizacja Szkoły Trenerskiej; Hasła:
partnersko, międzynarodowo, nowocześnie
• Udało się w średnim stopniu: Działalność gospodarcza: co, jak, z kim; Hasło: bliżej sektora
• Nie udało się: Większa aktywność Rady Superwizorów
Informacja na temat bieżących działań – do czerwca 2018.

Sprawozdanie finansowe prezentuje Daria Sowińska‐Milewska.
Odwołanie do WZ z listopada 2017, które było o sytuacji finansowej STOP i planowanej stracie (strata
mniejsza o około 10 tys. niż przewidywano).
Informacja o stanie Funduszu statutowego, o możliwościach z jego korzystania (regulamin funduszu) i
o stracie za 2017 rok wynoszącej 65 988,50 zł (z jakich kosztów strata, mniejsze przychody z
działalności gospodarczej i wpłaty składek członkowskich)
Agnieszka Borek odwołała się do spotkania finansowego zarządu i Komisji Rewizyjnej z kwietnia 2018
– podkreśliła, że STOP mało korzysta finansowo na projektach, trenerzy prowadzący jako główni
beneficjenci.
Zarząd informuje o pokryciu straty z funduszu statutowego.
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Marta Henzler przypomina o rekomendacji z WZ z listopada 2017 aby korzystać z funduszu, ruszać go
żeby coś się działo.
Agnieszka Borek dodaje, że ważne jak to wykorzystanie funduszu przekłada się na poprawę sytuacji.
Inwestycja przekuta w profity. Żeby był konkretne zyski.
Dyskusja na temat działań w ramach działalności gospodarczej – co najbardziej dochodowe, co się
sprawdza, jakie były inne próby, co wzmacniać i certyfikacji – rekomendacja do zarządu i Rady
Superwizorów żeby otworzyć certyfikację

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2017 i wniosek o
udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium dla Zarządu STOP
Sprawozdanie prac Komisji Rewizyjnej prezentuje Agnieszka Borek ‐ zmiana składu KR w czerwcu
2017 roku, praca wewnątrz komisji, kontakt z zarządem, walne w listopadzie 2017, spotkanie
finansowe w kwietniu 2018. Wspólne zastanawianie się nad trudną sytuacją finansową. Gdzie
zmienić myślenie w zarządzaniu organizacją żeby wyjść z dołka finansowego.
Komisja Rewizyjna rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego i wnosi o udzielenie
absolutorium zarządowi.

4. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia
STOP za 2017 r.
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi:
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 16 czerwca 2018
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
16 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
za 2017 rok
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Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2017.
Warszawa, 16 czerwca 2018
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
16 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2017 rok

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2017.
Strata za 2017 rok w wysokości 65 988,50 zł zostanie pokryta z Funduszu Statutowego
Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem Zarządzania Funduszem Statutowym.

Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2017 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ
w formie załącznika.

5. Sprawozdanie Rady Superwizorów z działalności za 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady prezentuje Anna Paulina Sierzputowska (sprawozdanie za czerwiec
2017 – maj 2018 rok przekazane przez przewodniczącą RS Katarzynę Sekutowicz).

6. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej z działalności za 2017 r.
Sprawozdanie prezentuje Marta Henzler – zmiana składu po czerwcu 2017, nowe certyfikaty. Co
przed nami: przyjrzenie się refleksjom z ewaluacji. Odwołanie do spotkań sprzed kilku lat, próba
zmiany/przekształcenia certyfikacji. Potrzeba zmian, potrzeba energii do tych zmian. Trzeba
zamętu/zapalnika, wyjęcia tego procesu z grona superwizorów. Trzeba to otworzyć i rozmawiać.
Komentarz Agnieszka Borek do sprawozdań – zaniepokojenie spadkiem liczby członków. Topnieją
zasoby. Siłą jest to że skupiamy członków, powoli ten potencjał, jaki daje duża liczba członków,
tracimy. „Gubimy” ludzi kończących szkoły, małe jest zainteresowanie certyfikacją. Potrzeba
udrożnienia systemu, otworzenia się na jedynki ‐ już teraz, a nie za kilka lat.

Dyskusja na temat certyfikacji, komunikacji/prezentacji certyfikacji uczestnikom szkół trenerskich,
komunikacji na zewnątrz (o tym że jest i jakie daje korzyści)

Jerzy Śliwa ‐ zanim wybierzemy zarząd wniosek o zajęcie się teraz dyskusją nad planami na 2018 i
2019 rok.
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Głosowanie za włączeniem do obrad punktu dotyczącego planów na kolejne lata
11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących
Zarządzono przerwę.

7. Dyskusja o przyszłości (planach)
Po przerwie, od godz. 12:55
Marta Henzler – Zachęcenie nowego zarządu aby pamiętać o STOPie przy okazji swojej codziennej
pracy (sieciowanie). Ważny wątek warszawski, myślenie projektowe ‐ nie tylko konkursy które są
dostępne, ale też możemy jako Stowarzyszenie coś zaproponować np. miastu.
Agnieszka Borek – Ważne co ma być celem, co chcemy zyskać. Trzeba czasu żeby coś rozkręcić, ale
ważne żeby patrzeć co miałby STOP, kto byłby beneficjentem. Nowy zarząd powinien dokonać
weryfikacji tych działań, nazwać jasno cele, a jeśli nie możemy nazwać to wygasić. Jest dużo wątków,
nie ma możliwości wszystkich pociągnąć – trzeba patrzeć co możemy, jakie mamy zasoby, także
pracowników. Zrewidować co się dzieje, nazwać cele, świadomie skoncentrować się na tym co
przynosi faktyczne korzyści, zrezygnować z tego co nie wychodzi.
Marta Sykut – patrzenie poprzez cele STOP. Nie ma dużo działań do wewnątrz, widać dużo
potencjałów i szans. Trzeba to ekonomicznie poukładać. Zaletą są też osoby, które nie zostają w STOP
‐ może ludzie mniej chętniej się stowarzyszają, ale korzystają z naszych standardów i wynoszą je na
zewnątrz. Ciekawa byłaby oferta rozwoju dla ludzi kończących szkoły. Wzmocnienie korzyści bycia w
STOPie, pogodzenie tego z szukaniem szans finansowych. Warto przyjrzeć się liczbie członków i co to
znaczy. Czy może lepiej iść w jakość a nie ilość.
Maciej Sopyło ‐ wszystkie działania Stowarzyszenia, które są realizowane są zgodne z jego celami.
Warto pracować nad związaniem członków ze STOPem również w kontekście pamiętania o wsparciu
finansowym.
Agnieszka Borek – nie zawsze jest tak jak tracimy członków to tracimy słabych członków. Rzecz
dodatkowa – ktoś może coś robić, pracować w STOP. Ważne że jest się w środowisku, uczestniczy się
w procesie edukacyjnym, który tworzymy.
Anna Huminiak – znakiem zapytania jest jakość relacji w związku ze STOPem. Co to dla nich znaczy
być ze STOPem. Znak zapytania: jakie są potrzeby na najbliższy rok, potrzeby na ten moment, co daje
członkostwo. Jaki jest standard jeśli zatrudniamy naszych członków, procedura, zasady.
Marta Brzezińska‐Hubert – zadziwienie że mało członków jest obecnych. Ważne jest spotkanie z
innymi, poznanie. Nie tylko jesteśmy razem członkami, ale łączą nas inne rzeczy.
Anna Żelazowska‐Kosiorek – docenienie oferty zagranicznej związanej z rozwojem. Są możliwości
aktywnie uczestniczyć. Bardziej pociągnąć wątek certyfikacji jako procesu rozwoju po szkole. Sesje
design thinking z osobami które odeszły albo niezwiązanymi z ngo (np. uczestnicy Festiwalu
Trenerskiego). Sesja projektowania oferty, działań prowadzonych dla innych trenerów.
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Ważne jest również spotkanie, możliwość porozmawiania, kontakty ‐ różne działania często mają
źródło w STOPie, z osobami związanymi ze STOPem). Zrobienie zjazdu, open space.
Marta Henzler ‐ zrobić zlot szkółkowiczów (może outdoor) ‐ czas, energia, potrzeba spotkania.
Wzmocnienie wewnętrzne członków i członkiń, ale z wyjściem na zewnątrz. Niezwiązane z
opiekowaniem się. Ścieżka rozwojowa dla osób po szkołach (ogólnie, dostępnych na rynku).
Katarzyna Lipka‐Szostak ‐ tworzenie międzynarodowej marki STOPu. Oferta szkoleń w języku
angielskim, w których uczestniczyłyby osoby z zagranicy ‐ na jesień trzeba stworzyć oferta.
Elżbieta Tołwińska‐Królikowska ‐ podkreślenie roli osobistych kontaktów. Festiwal Trenerski 2 razy w
roku (gdzie ludzi też opłacają udział). Żeby członkowie mieli szansę poczuć się bardziej członkami
społeczności.
Anna Huminiak ‐ kontakty i możliwość szukania przestrzeni do spotkań. Festiwal i inne formy.
Kontakty międzynarodowe, ale też kontakty lokalne. Zdefiniowane zysku z przynależność, z przejścia
certyfikacji. Trening zadaniowy w STOPie – efektywne komunikowanie na zewnątrz.
Dużo zasobów wśród absolwentów szkoły ‐ czy dałoby się je bardziej włączyć?
Duże kompetencje STOPu, wiedza, facylitacja, uczenie dorosłych – zdziwienie, że na gruncie
międzynarodowym nie jest to standardem, nie jest to oczywiste.
Duża potrzeba kompetencji facylitacyjnych wśród osób które są wykładowcami, jest dużo przestrzeni
gdzie można wiedzę STOP transferować.
Urszula Herbich – wątek festiwalu trenerskiego. Podobne działania, które są płatne działają. Jest
szansa żeby to mogło się finansować.
Niewykorzystana przestrzeń współpracy z samorządem.
Anna Żelazowska‐Kosiorek – propozycja zwrócenia się do Komisji Dialogu Społecznego – pytanie czy
taki festiwal wchodzi w ich formułę
Marta Henzler – badać potrzeby. Co STOP może dać i co do STOPu możesz wnieść ‐ hasło dla
członków.
Marta Sykut – co to znaczy być członkiem, jak faktycznie członkowie się angażują. Czy my jesteśmy z
tym spójni z ich odpowiedziami.
Marta Brzezińska‐Hubert – ważne są wszelkie opcje nieformalne, towarzysko‐networkingowe.
Marta Sykut ‐ na ile możemy szukać lokalności poprzez innych członków w Polsce
Marta Henzler – chciałaby aby nowy zarząd potraktował to jako szwedzki stół. Ważny jest zdrowy
rozsądek, „duże nożyczki żeby coś obciąć i się nie zabić”. Wyważyć ile da się zrobić społecznie w
zarządzie a na ile powinno się ruszyć oszczędności.
Anna Huminiak – w komunikacji do członków można myśleć w ten sposób: chcemy coś zorganizować,
czy ktoś się może włączyć, czy ktoś ma wiedzę, działać na etapie przygotowywania koncepcji
Agnieszka Borek – włączenie się w działania które robią członkowie. Zrobienie czegoś razem z nami.
Ludzie mogą nas chcieć jako Stowarzyszenie ‐ partnera, na różnych płaszczyznach zapraszać.
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Marta Henzler – wzmocnienie wychodzonych kontaktów, z których mogą się zrobić granty.
Jerzy Śliwa ‐ Propozycja stworzenia konsorcjum trenera biznesu, promowanie działań STOP jako
oddzielnych marek (np. marka Festiwalu Trenerskiego).
Propozycja zrobienia programu dla zarządu i przegłosowania go.
Propozycja Prowadzącego dotycząca zrobienia programu nie spotkała się z akceptacją. Dyskusja: nie
dopinamy programu dla zarządu, nie będziemy nad tym dyskutować, nie umawialiśmy się na to. Nie
dajemy celów, strategii dla zarządu. Dajemy drogę dla zarządu, rekomendacje. Nie dyskutujemy o
priorytetach i zadaniach ‐ zorganizować inne spotkanie albo walne zgromadzenie.
Daria Sowińska‐Milewska – jako ważny wątek z dyskusji ‐ weryfikacja członkostwa, kto faktycznie
chce być z innymi, tworzyć Stowarzyszenie.

8. Wybory do władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
Głosowanie nad nadaniem komisji skrutacyjnej praw komisji wyborczej
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Głosowanie na tym żeby głosować nad wybranymi/zgłoszonymi osobami
12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących
Zgłoszenia kandydatur do Zarządu (kandydaci wyrazili zgodę):
• Agnieszka Borek
• Marta Sykut
• Anna Huminiak
• Marcin Grudzień (nieobecny na WZ, wyrażenie woli o chęci kandydowania przesłane Darii
Sowińskiej‐Milewskiej w formie wiadomości sms. Zgoda została odczytana obecnym członkom
i członkiniom, nie wniesiono sprzeciwu.)
• Monika Hausman‐Pniewska 13 (nieobecna na WZ, wyrażenie woli o chęci kandydowania
przesłana Darii Sowińskiej‐Milewskiej w formie wiadomości sms. Zgoda została odczytana
obecnym członkom i członkiniom, nie wniesiono sprzeciwu.)
Zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej (kandydaci wyrazili zgodę)
• Jarosław Greser (nieobecny na WZ, wyrażenie woli o chęci kandydowania przesłane Darii
Sowińskiej‐Milewskiej w formie wiadomości sms. Zgoda została odczytana obecnym członkom
i członkiniom, nie wniesiono sprzeciwu.)
• Daria Sowińska‐Milewska
• Anna Żelazowska‐Kosiorek

Zmiana członka komisji skrutacyjnej z Anny Żelazowskiej‐Kosiorek na Elżbietę Tołwińską‐Królikowską
Głosowanie nad zmianą komisji skrutacyjnej
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
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Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne (oddane został o 13 ważne głosy).
Wyniki głosowania do Zarządu prezentuje Katarzyna Lipka‐Szostak
• Agnieszka Borek – 12 głosów
• Marta Sykut – 13 głosów
• Anna Huminiak ‐ 13 głosów
• Marcin Grudzień – 12 głosów
• Monika Hausman‐Pniewska ‐ 13 głosów

Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne (oddane został o 13 ważne głosy).
• Wyniki głosowania do Komisji Rewizyjnej prezentuje: Katarzyna Lipka‐Szostak
• Jarosław Greser – 13 głosów
• Daria Sowińska‐Milewska – 13 głosów
• Anna Żelazowska‐Kosiorek – 13 głosów

Podziękowania dla ustępującego zarządu. Gratulacje dla nowo wybranego zarządu.

Warszawa, 16 czerwca 2018
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
16 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia
Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych do Zarządu na nową kadencję zostali wybrani:
1. Agnieszka Borek
2. Marcin Grudzień
3. Monika Hausman‐Pniewska
4. Anna Huminiak
5. Marta Sykut

Warszawa, 16 czerwca 2018
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
16 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Decyzją Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani:
1. Jarosław Greser
2. Daria Sowińska‐Milewska
3. Anna Żelazowska‐Kosiorek
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9. Przyjęcie rezygnacji Małgorzaty Czarneckiej z pełnienia funkcji
pełnomocnika Stowarzyszenia do podpisywania umów z
zarządem.
Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji pełnomocnika
13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Warszawa, 16 czerwca 2018

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
16 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnika do podpisywania
umów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim.

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło rezygnację Małgorzaty Czarneckiej z funkcji pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie
Trenerów Organizacji Pozarządowych w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz
w sporach z nim. Walne Zgromadzenie odwołuje Małgorzatę Czarnecka powołaną dnia 6 czerwca
2016 roku jako pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem.

10.

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok

Propozycja: składka bez zmiany, czyli na poziomie 180 zł
Głosowanie za utrzymaniem składki na poziomie 180 zł
12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Warszawa, 16 czerwca 2018
Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok

Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 12 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymujący
ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2019 rok na poziomie 180 zł rocznie.
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11.
Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestników
Walnego Zgromadzenia dla Zarządu Stowarzyszenia STOP.
Wychodzą Elżbieta Tołwińska‐Królikowska i Urszula Herbich
Katarzyna Lipka‐Szostak – rekomendacja żeby na jesień odbyło się spotkanie merytoryczne, może być
w formie walnego zgromadzenia
Głosowanie nad przyjęciem tej rekomendacji jako ogólnej
10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących
Marta Henzler (bez głosowania) – praca nad certyfikatem i certyfikacją. Deklaracja w imieniu komisji
certyfikacyjnej aktywnego włączenia się do prac.

12.

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący zamyka zebranie o godz. 14:22

Przewodniczący WZ

(‐) Jerzy Śliwa

Protokolant WZ

(‐) Anna Paulina Sierzputowska
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