Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Nowolipki 9 B, 00‐151 Warszawa
tel. 724 737 117
e‐mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl,
www.stowarzyszeniestop.pl

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
dnia 7 grudnia 2019 r., pierwszy termin – 10.00, drugi termin – 10.30. Walne rozpoczęło się w
drugim terminie. Na początku spotkania było obecnych 11 członków i członkiń. Na Walnym
obecna była także dyrektor biura – Paulina Sierzputowska. Spotkanie odbyło się w siedzibie
Stowarzyszenia w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B.
Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna
Adamska‐Dutkiewicz, Ilona Anczarska, Agnieszka Borek, Marta Henzler, Piotr Henzler, Edyta
Gleich, Grzegorz Idziak, Anna Skocz, Daria Sowińska‐Milewska, Marta Sykut, Joanna Zaremba.

1. Powitanie ‐ otwarcie Walnego Zgromadzenia
Rozpoczęcie Walnego. Powitanie przez Agnieszkę Borek.
Zapoznanie uczestników – rundka
Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Katarzyna Adamska‐Dutkiewicz
Głosowanie: 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Paulina Sierzputowska
Głosowanie: 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.
1. Powitanie ‐ otwarcie Walnego Zgromadzenia
a. wybór przewodniczącego
b. uchwalenie porządku zebrania
2. Propozycja zarządu dotycząca zmiany nazwy Stowarzyszenia. Dyskusja nad nazwą
Stowarzyszenia. Głosowanie zmiany.
3. Propozycja zarządu dotycząca zmian w Statucie Stowarzyszenia (w tym Regulamin
uczestnictwa online w Walnym Zgromadzeniu) . Dyskusja nad zmianami. Głosowanie
zmian.
4. Bieżąca aktywność Stowarzyszenia – sprawozdanie zarządu.
5. Sprawozdanie Rady Superwizorów.
6. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Propozycje zmiany:
1. Pkt. 5 – zmiana na: Dyskusja nad sytuacją dot. Rady Superwizorów.
2. Pkt. 4 – zmiana na: Bieżąca aktywność Stowarzyszenia – informacja zarządu.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami
11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
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Warszawa, 7 grudnia 2019
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
7 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania
1. Powitanie ‐ otwarcie Walnego Zgromadzenia
a. wybór przewodniczącego
b. uchwalenie porządku zebrania
2. Propozycja zarządu dotycząca zmiany nazwy Stowarzyszenia. Dyskusja nad nazwą
Stowarzyszenia. Głosowanie zmiany.
3. Propozycja zarządu dotycząca zmian w Statucie Stowarzyszenia (w tym Regulamin uczestnictwa
online w Walnym Zgromadzeniu) . Dyskusja nad zmianami. Głosowanie zmian.
4. Bieżąca aktywność Stowarzyszenia – informacja zarządu.
5. Dyskusja nad sytuacją dot. Rady Superwizorów
6. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Propozycja zarządu dotycząca zmiany nazwy Stowarzyszenia.
Dyskusja nad nazwą Stowarzyszenia. Głosowanie zmiany.
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Wypowiedź Agnieszki Borek (AB) odnośnie zmiany nazwy oraz statutu (3 powody):
1. POWÓD: patrzyliśmy na zmiany, które dotyczą Stowarzyszenia i członków. Strefa
pozarządowa coraz bardziej przenikana jest przez inne sektory. Biznes się otwiera na kwestie
obywatelskie, szeroko rozumiane kwestie społeczne, także instytucje publiczne w to wchodzą.
Zrobiliśmy badanie aby zobaczyć gdzie członkowie działają (wyniki:
https://forms.gle/WyMZA5hD2YT69QYN8). Bardzo mało jest osób, które robi szkolenia tylko w 3
sektorze. To nie jest większość. Odbiorcy szkoleń są różnorodni: sektor pozarządowy, biznes,
publiczny. To co STOP ma w celach statutowych dawno wyszło poza 3 sektor. Dla mnie
pozytywne jest, że sektory coraz bardziej się przenikają.
Zmiana nazwy jest odpowiedzią na to jak wygląda sytuacja.
2. POWÓD: Chcemy aby STOP był bliżej członków i członkiń. Przybliżenie STOP poprzez udział w
WZ online – wpływ na decyzje co się dzieje w Stowarzyszeniu. Chcemy otworzyć WZ na osoby
spoza Warszawy. Nie chcemy zastępować WZ tylko spotkaniem online. W ankiecie mniej więcej
jest po połowie: entuzjazmu i niechęci do takiej zmiany.
Katarzyna Adamska‐Dutkiewicz (KAD) – czy osoby, które były przeciw uczestniczą w WZ
Marta Sykut (MS) – trudno powiedzieć
AB – staramy się STOP przybliżać ludziom, przyciągać pozytywnie. Myślenie o tym jak sprawić
aby ludzi realnie widzieli korzyści bycia w STOP. Oferta realna i atrakcyjna. Korzyści z bycia w
STOP – poczucie bycia we wspólnocie. Dostęp online wzmacnia wspólnotę
3. POWÓD: chcemy pewne rzeczy ułatwić, uprościć. Zarząd potrzebuje osób, które aktywnie działają.
Dlatego z tego powodu są wprowadzane zmiany w obecnym składzie w październiku 2019. Brak było
zaangażowania ze strony całej ekipy – dlatego dokooptowaliśmy 2 osoby. Żeby być bardziej sprawnym
proponujemy zmianę składu z 5 na od 5 do 7 osób.
W statucie nie ma ograniczenia sektorowego – zmiana nazwy odda bardziej to co mamy w celach
statutowych. Będzie bardziej odpowiadało realiom.

Chcemy podkreślić że nie jesteśmy zamknięci tylko na 3 sektor. Ważne żeby prowadzili działania
edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Anna Skocz (AS) – Czy mamy misje w statucie?
AB ‐ Są cele główne, opis STOP mówiący co robimy.
Edyta Gleich (EG) – czy powinniśmy wrócić do rekomendacji przy wnioskach członkowskich,
STOP jako elitarne Stowarzyszenie?
Dyskusja – certyfikacje – mało popularne, za duże wymagania, za dużo tu kosztuje.
Przewodnicząca KAD wraca do głównego tematu: zmiana nazwy.
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Grzegorz Idziak (GI) – jedynym argumentem pozostania przy nazwie jest przywiązanie do
tradycji . Dlatego też propozycja żeby został „STOP” w nazwie
Piotr Henzler (PH) – częściowo z poziomu tradycji, to co w starej nazwie jest dobre to co
wyróżnia nas na rynku. Zgadzam się że „organizacji pozarządowych” może odstraszać, ale
MATRIK tez ma w nazwie określoną grupę (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów
Zarządzania). Jeżeli zmieniamy to trzeba wyrzucić „STOP”.
AS – dlaczego zmieniamy? bo są różne osoby? żeby być bardziej biznesowym?
EG – czy są inne wersje nazwy?
AB – było kilka wersji (np. trenerów społeczeństwa obywatelskiego, zmiany społecznej),
ostatecznie wybraliśmy coś co jest krótkie i szerokie
MS – nie chodzi o to aby być biznesowym, ale o to aby działać na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego.
Marta Henzler (MH) – jestem za tym aby strategicznie do tego podejść. Dużo się zmieniło od
2012 roku kiedy było spotkanie strategiczne prowadzone przez Rafała Świeżaka. Może warto tak
do tego podejść w ten sposób, a nie zmieniać teraz nazwę, do której nie pasuje logo itp.
Daria Sowińska‐Milewska (DSM) – jest blisko temu co MH powiedziała. Na początek było
tradycyjnie, bardzo byłam przywiązana do nazwy. Argumenty przemawiają, natomiast mam
wątpliwości do 2 rzeczy: nowa nazwa marketingowo jest trudna („STOP” – stop czemu?, można
z tego zrezygnować). Mało osób ze „starych członków” przychodzi. Nowa nazwa powinna być
taka wyróżniająca. „Organizacje pozarządowe” – mało zrozumiałe, „STOP” też. Trzeba zrobić
research żeby zobaczyć jakie są wartości. Zmieńmy, ale nie na to. Trzeba pomyśleć. Zrobiłam
research w swojej grupie współpracowników i nowa nazwa była niezrozumiała.
Ilona Anczarska (IA) – przyciągnęło mnie „pozarządowych”. Kojarzy się z misją, chciałabym
działać więcej w ngo. Niesie głębszą wartość. Nie wiem czy bym trafiła do STOP jakby została
zmieniona nazwa.
AS – realne korzyść z bycia członkiem – zlecenia, poszukiwania trenerów. Potrzebuje misji,
odpowiedzi na pytanie „po co?”, robienie ważnych rzeczy społecznie.
GI – proponowane „STOP” w nazwie po to aby uspokoić tych przywiązanych do tradycji, zarząd
nie był mocno przekonany, ale nawiązywał do tradycji. Przekonuje to co mówi MH – do
przyjrzenia się całościowo, bo zmiana nazwy pociągnie za sobą inne zmiany. Podczas zebrania
nad projektami wyszło nam że chcemy wspierać trenerów rozwojowo, z obszaru zmiany
społecznej, żeby wypracować produkty, udostępniać je. Może w trakcie pracy strategicznej
wyszłaby zmiana społeczna.

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
ul. Nowolipki 9 B, 00‐151 Warszawa
tel. 724 737 117
e‐mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl,
www.stowarzyszeniestop.pl

EG – mam teraz miszmasz. W związku ze swoimi doświadczeniami widzę, że można samemu
podejść do strategii. Zgadzam się z problemem z nazwą „STOP” – ukłon w stronę marki, może
być problem jak będzie inaczej.
AB – dla mnie ta propozycja jest otworzeniem dyskusji. Ten pomysł jest punktem startu.
Intencją jest zaczęcie tematu. Jest to proces rozpoczynający myślenie o tym kim my jesteśmy.
Ciekawe jest to, że nazwa przysłania to co mamy w celach statutowych.
EG – jesteśmy jedynym w Polsce stowarzyszenie trenerów ngo.
Joanna Zaremba (JZ) – byłam za zmianą, ale jak słucham głosów to część „organizacji
pozarządowych” była ważna dla mnie. Nazwa mnie nie wyklucza ale trochę identyfikuje.
Jesteśmy też STOPem. Może członkowie powinni robić statutowo coś dla ngo (wymóg w
statucie)?
KAD – może warto coś zmienić. STOP się zmienia, ale z drugiej strony ważne to dla innych
członków, których tu nie ma. Nazwa to zmiana kosmetyczna, która nie spowoduje że odejdę.
Jestem za większą dyskusją.
GI – pracuje z nauczycielami, nie działam dla ngo, moja praca ma wpływ na zmiany społeczne ale
nie ma związku z 3 sektorem. Jakbym miał udowodnić że robię coś szczególnie dla ngo to by mi
się nie chciało. Może „organizacje pozarządowe” zostawić profilowo w Szkole Trenerskiej,
certyfikacji. Ale samo Stowarzyszenie i obszary działania rozszerzyć. Może taki kompromis.
MH – odnośnie osób zakładających, duża część nie pojawia się na WZ. Zakładały, były filarami –
może miło jest sprawdzić co się z nimi dzieje, może część osób nie interesuje się tym – ale nie
mamy żadnej odpowiedzialności przed nimi. Zrezygnowali świadomie z szansy posiadania
wpływu. Dzisiaj mamy mocny impuls do rozmowy. Jestem za tym aby bardziej przyjrzeć się misji,
realności. Odbędę rozmowy z osobami które zakładały STOP, dlaczego się nie angażują.
AB – mam poczucie, że na tym etapie zostało powiedziane to co chcieliśmy.
EG – mogę przygotować ankietę, która tylko w zakresie nazwy przebada naszych członków.
GI – Wniosek aby nie głosować nad nazwą w ogóle.
AB – ważne żeby nie myśleć o tym dualistycznie, tylko całościowo, nie biznes versus ngo, ale
pomiędzy jest wiele rzeczy, które nie wpisują się w żadną z tych dwóch kategorii.
MS – nie myśleć o dualności w taki sposób, że dbamy o tych których nie ma, ale żeby myśleć jak
przyciągać ludzi. Czasami osoby nie wiedzą nawet, że są razem w STOPie. Jesteśmy jako druga
organizacja, w której się działa często nie przedstawiamy się ze tej strony.
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Głosowanie nad tym aby na bieżącym WZ nie głosować nad zmianą nazwy Stowarzyszenia:
Głosowanie: 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
AB – proponuję aby zagłosować nad rekomendacją dla zarządu
Głosowanie nad rekomendacją dla zarządu: Walne Zgromadzenie zobowiązuje zarząd do tego
aby kontynuować dyskusję i że przedstawić informacje na kolejnym WZ
Głosowanie: 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

3. Propozycja zarządu dotycząca zmian w Statucie Stowarzyszenia
(w tym Regulamin uczestnictwa online w Walnym Zgromadzeniu).
Dyskusja nad zmianami. Głosowanie zmian.

§ 8 pkt. 19 – Rozdział II: Cele i formy działania Stowarzyszenia
DODAĆ: „Organizacja i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/ nauczycielek,
w szczególności w obszarze edukacji osób dorosłych”
IG – dzięki dodaniu tego wpisu do celów Stowarzyszenia mamy możliwość skorzystania ze
środków na doskonalenie nauczycieli, którymi dysponują dyrektorzy szkół (środki są m.in. dla
organizacji które maja taki cel dot. doskonalenia nauczycieli w statucie.
Głosowanie nad dodaniem § 8 pkt. 19 do statutu Stowarzyszenia w zaproponowanym
brzmieniu:
Głosowanie: 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
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Warszawa, 7 grudnia 2019
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
7 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Stowarzyszenia.
Zgodnie z § 15 pkt 4 lit. e statutu Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stosunkiem głosów: 11 za/ 0
przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło uchwałę o dodaniu § 8 pkt. 19 do statutu w brzmieniu: „Organizacja i

prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli/ nauczycielek, w szczególności w
obszarze edukacji osób dorosłych
§ 13 pkt. 1 lit. d – Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia
USUNĄĆ: „zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwa lata”
AB – ważne jest zachęcanie pozytywne. Energia w pozytywne i atrakcyjne działania niż w
windykacje. Mamy regulamin opłacania składek, działania dla opłacających, bramkę PayPal,
możliwość odrobienia w innych formach.
PH – zawsze byłem orendownikiem sankcji, ale nie chcę rzucać kłód zarządowi. Proponuję żeby
usunąć ten zapis czasowo, sprawdzić jak działa. Ludzie i tak mają wpłacić. Wyrzucenie osoby nie
wpłynie pozytywnie na wizerunek, a takie działania mogą wpłynąć pozytywnie.
GI – jak kogoś wyrzucamy nie zmienia to wpływu na budżet, jeśli zostanie to może być
zainteresowany czymś w przyszłości.
KAD – co z głosowaniem na Walnym? Czy takie osoby mają prawo do głosowania.
IA – dyskusja ciekawa, cieszę się że przyszłam.
EG – 2 pomysły, które przyszły do głowy: abolicja składkowa? Termin, od którego nie są liczone
składki.
PH – czy możemy wprowadzić nowe zapisy.
KAD ‐ jeśli nie zostało to zapowiedziane dwa tygodnie wcześniej to nie.
PH – może forma zawieszenia członkostwa: nie ma prawa głosu, ale jest członkiem
AB – w regulaminie jest jak można sobie składkę wyregulować, są różne aktywności. Daleka
jestem od abolicji. Bo to też pociąga za sobą bardziej restrykcyjny zapis. Bliskie jest to co PH
mówił o zawieszeniu – oferta niedostępna do momentu zapłacenia.
AS – dwa typy członków, aktywnych i wspierających
KAD ‐ w statucie i tak jest obowiązek o płaceniu składek, w związku z tym niech to będzie
decyzja zarządu w oparciu o inne ustalenia
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PH – inne pomysły są na przyszłość, teraz zajmujemy się tym punktem. Rekomenduję
wykreślenie tego punktu.
AB – po ostatnim WZ wyszłam z przekonaniem, że albo wykreślamy zapis albo osoby.
Zachęcam do głosowania za tą zmianą, a jednocześnie zobowiązać do zapisu, który zróżnicuje
zapis pomiędzy członkami płacącymi i niepłacącymi członkami.
Głosowanie nad usunięciem § 13 pkt. 1 lit. d ze statutu Stowarzyszenia:
Głosowanie: 9 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących
Rekomendacja: do następnego spotkania WZ przemyśleć zapisy w statucie rozróżniające statusy
członka aktywnego i biernego.
Warszawa, 7 grudnia 2019
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
7 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Stowarzyszenia.
Zgodnie z § 15 pkt 4 lit. e statutu Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stosunkiem głosów: 9 za/ 2
przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło uchwałę o usunięciu § 13 pkt. 1 lit. d ze statutu.
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§ 1 – propozycja nieaktualna
§ 15 pkt. 3 – Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia
ZAPIS AKTUALNY: „W Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć co
najmniej połowa członków/członkiń uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie może
ono obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników i uczestniczek. Każdemu
członkowi/członkini przysługuje jeden głos.”
PROPOZYCJA ZMIANY: „W Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć
osobiście lub online (zdalnie) co najmniej połowa członków/członkiń uprawnionych do
głosowania, a w drugim terminie może ono obradować skutecznie bez względu na liczbę
uczestników i uczestniczek. Każdemu członkowi/członkini przysługuje jeden głos. Osoby
uczestniczące online uczestniczą w obradach na pełnych prawach. Sposób organizacji zebrania
online, uczestnictwa w nim oraz głosowania określa oddzielny regulamin.”
Zarząd przedstawił propozycje regulaminu uczestnictwa zdalnego w głosowaniu WZ. Ideą
regulaminu jest możliwość uczestniczenia tak żeby zapewnić komunikację dwustronną.
PROPOZYCJA REGULAMINU UCZESTNICTWA ZDALNEGO W WALNYM ZGROMADZENIU
CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
§1
Niniejszy regulamin określa zasady odbywania się Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (dalej „STOP”) w trybie zdalnym (online),
w tym sposób organizacji, zasady uczestnictwa członków i członkiń oraz zdalnego głosowania na
Walnym Zgromadzeniu Członków i Członkiń (dalej “WZ”).
§2
Uczestnictwo w WZ w trybie zdalnym jest dodatkową formą funkcjonującą jednocześnie z WZ
w trybie stacjonarnym i nie może w całości zastąpić udziału na zasadach ogólnych.
§3
W trybie zdalnym WZ mogą uczestniczyć członkinie i członkowie, którzy wyrazili takie
zainteresowanie w postaci mailowej wysłanej do biura STOP, nie później niż 5 dni przed datą WZ.
§4
WZ jest transmitowane jeśli chęć udziału wyrażą przynajmniej 3 osoby.
§5
Transmisja obrad WZ odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, z zapewnieniem dwustronnej
komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie i członkinie mogą wypowiadać się
w toku WZ oraz korzystać z prawa do głosowania. Osoba biorąca udział powinna mieć możliwość
udostępnienia swojego wizerunku w czasie rzeczywistym w celu weryfikacji tożsamości.
§6
Osoba uczestnicząca w WZ online ma zapewnioną możliwość tajnego i jawnego głosowania, na
zasadach takich samych jak uczestnicy stacjonarni spotkania. Osoba taka zobowiązana jest do
osobistego głosowania w formie zdalnej.
§7
Osoba biorąca udział w WZ zobowiązuje się do zachowania poufności spotkania, nieudostępniania
linka do transmisji osobom trzecim, nie nagrywa spotkania oraz osobiście bierze udział
w głosowaniu.
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EG – dlaczego jedna osoba jest wykluczona. Zrobić tak aby głosowanie tajne było robione online
przez wszystkich
AB – mamy 3 osoby minimum aby zachować tajność głosowania. Trzeba czasu, aby ludzie się
przyzwyczaili. Trudnością może być to że pierwsze WZ online w następnym roku byłoby
wyborcze.
MH – uczenie przez doświadczenie, więc próbujmy nowych rzeczy.
DSM – coraz więcej rzeczy spotkaniowych jest online. I to działa.
PH – pytanie do zarządu: czy jesteście gotowi się tego podjąć?
AB – tak, nie w 100% w tej chwili, ale jesteśmy gotowi.
Z sali wyszła Ilona Anczarska.
Głosowanie nad przyjęciem zapisu § 15 pkt. 3 statutu w zaproponowanym brzmieniu:
Głosowanie: 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Warszawa, 7 grudnia 2019
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
7 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Stowarzyszenia.
Zgodnie z § 15 pkt 4 lit. e statutu Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stosunkiem głosów: 10 za/ 0
przeciw/ 0 wstrzymujące przyjęło uchwałę o przyjęciu zmiany § 15 pkt. 3 statutu w brzmieniu:
„W Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć osobiście lub online (zdalnie) co
najmniej połowa członków/członkiń uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie może ono
obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników i uczestniczek. Każdemu członkowi/członkini
przysługuje jeden głos. Osoby uczestniczące online uczestniczą w obradach na pełnych prawach. Sposób
organizacji zebrania online, uczestnictwa w nim oraz głosowania określa oddzielny regulamin.”

§ 16 pkt. 1 – Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia
ZAPIS AKTUALNY:
„Zarząd składa się z 5 osób:
‐ Prezesa/Prezeski
‐ Wiceprezesa/Wiceprezeski
‐ Skarbnika/Skarbniczki
‐ dwóch członków/członkiń zwyczajnych:
PROPOZYCJA ZMIANY:
„Zarząd składa się z 5‐7 osób:
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‐ Prezesa/ Prezeski
‐ dwóch Wiceprezesów/ Wiceprezesek
‐ członków/ członkiń zwyczajnych”
KAD ‐ jestem zaskoczona propozycją za rozszerzeniem składu
Na salę wraca Ilona Anczarska.
PH – też myślałem że wskazane było obniżenie, ale dostrzegam, że elastyczność jest ważna
jestem za zmianą
Głosowanie nad przyjęciem zapisu § 16 pkt. 1 statutu w zaproponowanym brzmieniu:
Głosowanie: 10 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących
Warszawa, 7 grudnia 2019
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
7 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Stowarzyszenia.
Zgodnie z § 15 pkt 4 lit. e statutu Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stosunkiem głosów: 10 za/ 0
przeciw/ 1 wstrzymujący przyjęło uchwałę o przyjęciu zmiany § 16 pkt. 1 statutu w brzmieniu:
„Zarząd składa się z 5‐7 osób:
‐ Prezesa/ Prezeski
‐ dwóch Wiceprezesów/ Wiceprezesek
‐ członków/ członkiń zwyczajnych”

4. Bieżąca aktywność Stowarzyszenia – informacja zarządu.
Informacje pojawiały się w trakcie dyskusji o zmianach.
Dyskusja o regulaminach. Kto je akceptuje? Czy WZ ma zaakceptować regulamin udziału online?
Regulaminy może tworzyć zarząd na potrzeby wewnętrzne organizacji. Jeśli musi być przez WZ
to na najbliższym WZ – do sprawdzenia.

5. Dyskusja nad sytuacją dot. Rady Superwizorów
Brak przedstawicieli RS.
KAD – wniosek o zajęcie się Radą Superwizorów, ewentualnymi zmianami sposobu działania i za
zajęciem się tym organem w odniesieniu do statutu. Temat do uporządkowania – istnienie i
zasadność RS.
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6. Wolne wnioski oraz rekomendacje członków i członkiń STOP.
Zaproszenia do organizacji planowania strategicznego poza Warszawą: w Katowicach (EG) lub na
Dolnym Śląsku (AS).

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
Przewodnicząca podziękowała za udział i zamknęła zebranie o godz. 13.00

______________________________
(‐) PAULINA SIERZPUTOWSKA
Protokolant WZ

______________________________
(‐) KATARZYNA ADAMSKA‐DUTKIEWICZ
Przewodnicząca WZ

