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Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
dnia 25 września 2021 r., pierwszy termin – 10.00, drugi termin – 10.15. Walne rozpoczęło się w
drugim terminie. Obecnych było 15 członków i członkiń, na początku spotkania było obecnych 14
osób, później doszła 1 osoba. Na Walnym obecna była także dyrektor biura – Paulina Sierzputowska
oraz koordynatorka projektów - Katarzyna Fusiek. Spotkanie odbyło się w Łomnicy (k. Jeleniej Góry),
ul. Zacisze 11 oraz zdalnie (platforma ZOOM). Osoby obecne zdalnie zostały zidentyfikowane poprzez
rzeczywisty podgląd wideo.
Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Ilona Anczarska,
Agnieszka Borek, Aleksandra Chodasz, Małgorzata Cielińska-Idziak, Grzegorz Idziak, Anna Jarzębska,
Dariusz Kurcman, Aga Leśny, Anna Pawłowska, Katarzyna Sekutowicz (zdalnie), Anna Skocz, Marcin
Sobaszek, Marta Sykut, Łukasz Szewczyk (zdalnie), Wiktor Wojciechowski .
1. Powitanie - otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP (przez przedstawiciela
zarządu i dyrektorkę)
Rozpoczęcie Walnego. Powitanie przez Agnieszkę Borek.
Wybór przewodniczącego – zgłoszona kandydatura: Marcin Sobaszek
Głosowanie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Wybór protokolanta – zgłoszona kandydatura: Katarzyna Fusiek
Głosowanie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Przewodniczący prezentuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP (przez przedstawiciela zarządu i
dyrektorkę)
−

wybór prowadzącego/prowadzącej WZ

−

wybór osoby protokołującej obrady WZ

−

przyjęcie programu WZ

2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2020 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie
finansowe)
3. Informacja o bieżących działaniach Stowarzyszenia
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2020 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
5. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2020 r.
6. Przedstawienie wypracowanej Misji i Wizji STOP i głosowanie nad jej przyjęciem.
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7. Dyskusja nad zmianą nazwy organizacji. Zebranie pomysłów, które będę procedowane przed
kolejnym Walnym
8. Informacja o pracach i planach dotyczących systemu certyfikacji.
9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2022 rok.
10. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestniczek Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
11. Zamknięcie WZ.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowanymi zmianami
14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Łomnica, 25 września 2021r.
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Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
25 września 2021r. w sprawie uchwalenia porządku obrad Walnego Zebrania
Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i Członków STOP (przez przedstawiciela zarządu i
dyrektorkę)
- wybór prowadzącego/prowadzącej WZ
- wybór osoby protokołującej obrady WZ
- przyjęcie programu WZ
Sprawozdanie Zarządu STOP za 2020 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie
finansowe)
Informacja o bieżących działaniach Stowarzyszenia
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2020 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2020 r.
Przedstawienie wypracowanej Misji i Wizji STOP i głosowanie nad jej przyjęciem.
Dyskusja nad zmianą nazwy organizacji. Zebranie pomysłów, które będę procedowane przed
kolejnym Walnym
Informacja o pracach i planach dotyczących systemu certyfikacji.
Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2022 rok.
Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestniczek Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
Zamknięcie WZ.

2. Sprawozdanie Zarządu STOP za 2020 rok (sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe)
Prezentacja sprawozdania merytorycznego za 2020 rok. Wypowiedź Agnieszki Borek (AB) dot.
sprawozdania merytorycznego, omówienie kwestii związanej ze składkami, informacja o zwiększonej
liczbie członków i członkiń. Propozycja Kasi Sekutowicz, żeby nowe osoby były powitanie w gronie
poprzez prezentację, przywitanie.
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Informacja o Akcji Aktywizacji, w czasie której pojawiło się wiele pomysłów członków i członkiń.
Propozycja Oli Chodasz, żeby CC pamiętali o możliwości wpłacenia darowizn.
Marta Sykut opowiada o procesie certyfikacji i potrzebie otworzenia tematu na nowo, zaczynając od
misji. Grzegorz Idziak dodaje, że dotychczasowa certyfikacja wymaga reformy, bo nie spełnia swojej
roli. Paulina Sierzputowska mówi o odświeżeniu certyfikacji, poprzez Szkołę Superwizyjną (w 2022
pilotaż), która poszerzy ławkę superwizorów i sprawi, że certyfikacja będzie bardziej dostępna i
rozwojowa. Warsztat Oli Chodasz - Open Space Technology pozwolił na rozmowę o certyfikacji i misji.
Ania Skocz mówi o zeszłorocznym Walnym, dołączeniu do STOP.
W trakcie spotkania doszła Anna Jędrzejewska.
Agnieszka Borek i Paulina Sierzputowska mówią o STOPie w liczbach (m.in. warsztaty, ZOOM, 22. Szkoła
i 23. Szkoła Trenerska, Kurs Trenerski dla Muzeum POLIN), działaniach międzynarodowych (wyjazdy
edukacyjne - od maja tematem zajmuje się Ania Skocz, lub jako lider/partner (StoryDec, YoMem, Diver
Pass, Eco-Active for Planet, Vosotros) próbujemy coś wypracować).
Sprawozdanie finansowe prezentuje Łukasz Szewczyk. Nieznacznie mniejszy przychód, wzrost z
działalności gospodarczej, wzrost zysku w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest stabilna sytuacja
finansowa, pozwalająca na zatrudnianie kolejnych osób, są środki na pokrycie zatrudnienia do 2022.
Łukasz Szewczyk opuszcza spotkanie.
Marcin Sobaszek zarządza 15 min przerwy.

Agnieszka Borek mówi o bieżącej sytuacji lokalowej Stowarzyszenia (wypowiedzenie
dotychczasowego lokalu przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu), co ma wpływ na kwestie
finansowe. Decyzja Zarządu o stworzeniu na Nowolipkach Centrum Edukacji.
Projekt PROO, opowiada Ania Skocz, nakierowany na rozwój potencjału wraz z komponentem
międzynarodowym.
Projekt SIRES II, opowiada Paulina Sierzputowska: doradztwo tematyczne, szkolenia, superwiwzja,
artykuły. Działania na rzecz edukacji dorosłych: EAEA, Open Space Technology oraz o projektach, do
których zostaliśmy zaproszenia.
3. Informacja o bieżących działaniach Stowarzyszenia
Bieżące kwestie omówione w trakcie sprawozdania merytorycznego.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STOP za 2020 i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium dla Zarządu STOP
Komisja rewizyjna udzieliła zdalnie rekomendację dla absolutorium dla Zarządu STOP (przesłano
sprawozdanie Komisji mailem).
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dołączone jest do sprawozdania z WZ w formie załącznika.
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5. Przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia STOP za 2020 r.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia:
Głosowanie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia:
Głosowanie: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Łomnica, 25 września 2021
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
25 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2020 rok
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2020.
Łomnica, 25 września 2021
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
25 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2020.
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
1 378 955,50 zł, rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia ‐ 31 grudnia 2020 roku wykazujący
dodatni wynik finansowy w kwocie 41 296,99 zł oraz informację dodatkową. Walne Zgromadzenie
Członków i Członkiń zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy na fundusz statutowy.
Sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2020 r. zostaje dołączone do sprawozdania z WZ
w formie załącznika.

6. Przedstawienie wypracowanej Misji i Wizji STOP i głosowanie nad jej przyjęciem.
Zaprezentowanie wypracowanej Misji STOP. Dyskusja dotycząca zapisu “wspieramy budowanie
relacji zawodowych i prywatnych”, pojawiają się głosy dot. potrzeby skracania (Ola Chodasz), to jest
pokazanie zaistniałej potrzeby (Marta Sykut). Aga Leśny podnosi głos dotyczący małej liczby osób
uczestniczących w Walnym - czy to dobre miejsce? Marta Sykut mówi o tym, że jest to długofalowy
proces.
Głosowanie nad przyjęciem Misji Stowarzyszenia w zaprezentowanej formie:
Głosowanie: 12 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących
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Łomnica, 25 września 2021
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia
25 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Misji Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymujących się
przyjęło Misję Stowarzyszenia.

Misja STOP dołączona jest do sprawozdania z WZ w formie załącznika.

7. Dyskusja nad zmianą nazwy organizacji. Zebranie pomysłów, które będę procedowane przed
kolejnym Walnym
Agnieszka Borek mówi o tym, że dyskusja dotycząca rozmów o zmianie nazwy trwa od 2019. Zarząd
nie ma wypracowanego stanowiska.
Grzegorz Idziak mówi o kwestii poszerzenia nazwy o “trenerów i trenerek” oraz pominięciu “organizacji
pozarządowych”. Wymiar edukacji i rozwoju znacznie szerszy, osoby nie są tylko z organizacji
pozarządowych. Z drugiej strony pojawia się kwestia rozpoznawalności nazwy i tradycji. Przy zmianie
nazwy ważne, żeby zrobić wokół tego promocję. Zmiana nazwy może mieć znaczenie w procesie
wchodzenia na rynek europejski.
Rozmowa o nazwie “Razem dla zmiany” - czym jest zmiana, dla Darka Kurcmana brzmi patetycznie, co
ta zmiana znaczy. Warto się dowiedzieć, co nazwa znaczy dla osób z zewnątrz, nie związanych z
organizacją. Odnosi się do tego, co pojawia się z misji “zmiana społeczna”.
Agnieszka Leśny mówi o tym, że warto porozmawiać z kimś, kto zajmuje się kwestią profesjonalnie, kto
pomoże przejść ten proces?
Rekomendacja Walnego do Zarządu: wypracowanie zmiany nazwy z zewnętrzną pomocą.
Sprawdzenie możliwości, kto mógłby wesprzeć w procesie zmiany nazwy, przeprowadzić
wsparcie/ doradztwo q tym zakresie. Powinno się coś wydarzyć w tym kierunku w ciągu
roku.
8. Informacja o pracach i planach dotyczących systemu certyfikacji.
Kwestie dotyczące certyfikacji zostały omówione w czasie omawiania sprawozdania merytorycznego i
kwestii bieżących.
9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2022 rok.
Propozycja: składka bez zmiany, czyli na poziomie 180 zł (składka roczna)
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Anna Skocz i Katarzyna Sekutowicz mają opinię, że w związku ze wzrostem atrakcyjności oferty
kwota powinna być wyższa - 200zł lub 220zł.
Ola Chodasz proponuje, żeby zachować stałą stawkę, ale zintensyfikować kwestię darowizn. Głos
podtrzymuje Anna Pawłowska, Marta Sykut.
Aga Leśny mówi, że składka jest budowaniem odpowiedzialności dla organizacji, zgłasza kwestię
podnoszenia stawki.
Głosowanie za utrzymaniem składki na 180 zł w roku 2022
Głosowanie: 1 głos za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący
Marcin Sobaszek podaje propozycję 200zł, Ola Chodasz - 220zł.

Głosowanie za podniesieniem składki na 200zł w roku 2022
13 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujący
Głosowanie za podniesieniem składki na 220zł w roku 2022
1 za, 11 przeciw, 2 wstrzymujący
Łomnica, 25 września 2021
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z dnia 25 września 2021 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2022 rok
Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń stosunkiem głosów: 13 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymujący
ustaliło wysokość składki członkowskiej na 2022 rok na poziomie 200 zł rocznie.

10. Wnioski i rekomendacje uczestników i uczestniczek Walnego Zgromadzenia dla Zarządu
Stowarzyszenia STOP.
Aga Leśny ma poczucie niedosytu, chciałaby usłyszeć od Zarządu więcej niż jest zapisane w
sprawozdaniach, o tym co było trudne, co sprawiło satysfakcje itp.
Ania Skocz mówi o tym, z czym się mierzy, co jest dla niej trudne we współpracy międzynarodowej.
Darek Kurcman mówi o tym, że rozwiązaniem byłoby stworzenie grupy na FB.
11. Zamknięcie WZ.

______________________________
Katarzyna Fusiek
Protokolant WZ

______________________________
Marcin Sobaszek
Przewodniczący WZ
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Załącznik 1
Warszawa, 23.09.2021
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Drogie Członkinie i Drodzy Członkowie, Trenerki i Trenerzy!
ze względów zawodowych i osobistych towarzyszymy Wam dziś myślami i sercem, a niestety, nie
osobiście. Z tego powodu informacje od nas są w wersji pisanej.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ za rok 2020
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa zgodnie ze statutem.
Komisja obserwuje, monitoruje i uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia, angażuje się w osobiste
promowanie materiałów (media społecznościowe), bierze udział w projektach STOPu oraz jest w
kontakcie z Zarządem (e-mailowo, telefonicznie, osobiście). W 2020 przewodnicząca Komisji,
reprezentując Stowarzyszenie, brała udział w spotkaniach Rady ds. Kompetencji Sektora Usług
Rozwojowych przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, przekazywała informacje i materiał po
spotkaniach do Biura i Zarządu.
W 2020 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia, które spowodowałyby konieczność dodatkowych kontroli
czy zwoływania w trybie pilnym Walnego Zgromadzenia.

REKOMENDACJA KOMISJI REWIZYJNEJ w sprawie SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Po zapoznaniu się z dokumentami przekazanymi przez Zarząd rekomendujemy PRZYJĘCIE
sprawozdania rocznego za 2020 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
Popieramy kierunek działań Zarządu i serdecznie gratulujemy efektywności w tak niełatwych czasach!
Działania podjęte przez Zarząd są wzorem do naśladowania przez inne organizacje branżowe i jesteśmy
pewni że pomogły wielu członkiniom i członkom poczuć się pewniej w trudnym okresie. Doceniamy
wszystkie podejmowane działania na rzecz integracji oraz korzystania z zasobów członków i członków
na rzecz tworzenia merytorycznych zasobów stowarzyszenia, myślimy tu o Akcji aktywizacja, projekcie
skrzydła dla STOP czy możliwości spotkania się w dużym gronie dzięki Open Space technology.
Cieszymy się szczególnie z podejmowanych aktywności międzynarodowych i liczymy, że w roku 2022
będzie ich więcej. Rekomendujemy dalsze działania na rzecz oswajania i pogłębienia wiedzy na temat
prowadzenia zajęć przy pomocy zdalnej. Do rozważania są zarówno krótkie formy, na przykład w
postaci webinarów, jak i dłuższe obejmujące całość zagadnień. Można również rozważyć w jakim
zakresie nauczanie zdalne powinno być objęte zajęciami w szkole trenerów.
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
w składzie:
Daria Sowińska-Milewska, Anna Żelazowska-Kosiorek, Jarosław Greser

MISJA

ZAŁĄCZNIK 2

Naszą misją jest wspieranie osób, organizacji
i środowisk w tworzeniu społeczeństwa otwartego,
włączającego i uczącego się przez całe życie.
Wspieramy trenerki i trenerów oraz organizacje
działające na rzecz zmiany społecznej w rozwoju
i w poszukiwaniu nowych rozwiązań:
inspirujemy siebie i innych
wspieramy budowanie relacji zawodowych i prywatnych
dbamy o jakość edukacji i własny rozwój

4 SPOTKANIA
ZESPOŁU

44

DROGA DO MISJI
Prace nad sformułowaniem Misji zainspirowane zostały
podczas spotkania członkówi i członkiń na Open Space
Technology: Będziemy Ugadywać Marzenia (22.03.2021).
W efekcie powołano 7-osobowy zespół, który podjął się
sformułowania treści Misji. Opracowana forma poddana
została otwartym konsultacjom na żywo (Piknik z warsztatami
12.06.2021, wyjazd filmowy w Karkonosze 10-12.05.2021)
i online.

OSOBY PODCZAS
KONSULTACJI

Misja Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych została wypracowana
przez zespół w składzie: Kasia Adamska-Dutkiewicz, Agnieszka Borek, Ola Chodasz,
Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek, Ania Skocz i Marta Sykut.

