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PROTOKÓŁ 
 

Posiedzenie robocze Zarządu Głównego STS  
 

W spotkaniu udział wzięli:  

na miejscu: 

-  Jarosław Cyrynger    -  Prezes Stowarzyszenia 

-  Hanna Jesionowska   -  Prezes Koła Warszawa 

-  Wiesława Świątek      -  Członek Zarządu 

-  Wojciech Kaźmiński   -  Skarbnik 

-  Maria Tabaczyńska    - Sekretarz 

na zasadzie telekonferencji : 

-  Sławomir  Rotengruber -  Prezes Koła Zabrze 

-  Antoni Leśniczek          -  Sekretarz  KR . 

 

Spotkanie dotyczyło : 

-  Omówienia  wymaganych sprawozdań z działalności i podsumowania roku 2019r 

-  Przygotowania raportów do podsumowania kadencji, aktywności  członków, finansów ,  współpracy  

Kół  itp. 

-  Przygotowania do Walnych Zebrań Wyborczych Kół STS   -   przewidywania, miejsca i    terminy, 

-  Przygotowania do Walnego Zjazdu Wyborczego Członków STS -   przewidywania, miejsca i    

terminy, 

 

Prezes Stowarzyszenia Jarosław Cyrynger   powitał zebranych  w siedzibie oraz na drodze 

telefonicznej połączył się z Prezesem Koła Zabrze oraz Sekretarzem Komisji Rewizyjnej  STS. 

Następnie otworzył  zebranie  przedstawiając jego  cel i tematykę . 

Prezes Koła Zabrze przedstawił plany dotyczące planowanego zebrania i jego terminu. ( Koło 

liczy około 80 członków) .  Wg  dotychczasowych  ustaleń Zebranie Wyborcze planowane jest na 

godz. 11:00 w dniu 16 maja 2020r.  w pomieszczeniu Zabrzańskiego Centrum Organizacji  

Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4.  Zgodnie z  deklaracją  obecnego Prezesa Koła  

kandydowanie na  następna karencję „zależy od sytuacji w naszym kole i opinii członków” 
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Natomiast  jeżeli chodzi o  dotychczasową działalność Koła to nawiązano kontakt z nową dyrekcją 

Kliniki w Zabrzu.   

Prezes Zarządu STS poprosił Prezesa Koła Zabrze o przesłanie do Zarządu Głównego Sprawozdania 

z dotychczasowej działalności Koła oraz  przewidywań, planów dotyczących dalszej działalności , jak 

również przedstawienie osób, które prowadziłyby w przyszłości  działalność Koła Zabrze. Na stronach   

internetowych http://www.mal.zabrze.pl/podmiot/729 umieszczone są informacje  dotyczące 

działalności  Koła.       

 Prezes  Koła Warszawa  Hanna Jesionowska  stwierdziła, że w ostatnim okresie  działalność  

Członków Zarządu Koła Warszawa , ze względów zdrowotnych jest bardzo ograniczona.  

Przewiduje się, że spotkanie członków Koła Warszawa - Zebranie Wyborcze  odbędzie się  w 

weekend  30/31 maja 2020r. Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie poza Warszawą. Miejsce 

spotkania zostanie ustalone w terminie późniejszym. Według rozpoznania na dzień dzisiejszy nikt z 

dotychczasowego Zarządu Koła Warszawa nie będzie kandydował  do dalszej pracy w Zarządzie. 

 Prezes Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Jarosław Cyrynger  przedstawił  przewidywany 

termin spotkania Walnego Zebrania Stowarzyszenia  w dniach 27 i 28 czerwca 2020r . Według 

rozpoznania na dzień dzisiejszy cały  dotychczasowy Zarząd podaje się do dymisji.  

Miejscem spotkania  planowane jest Zabrze  - w  siedzibie Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego 

INNOWACJA.  Odpłatność  około  250 zł na osobę. Planowana  jest  wycieczka  do Nikiszowca i do 

Kopalni.  Według  ustaleń  50% kosztów ponosi uczestnik.  Szczegółowy plan , koszty oraz ilość 

uczestników  zostanie ustalona i przedstawiona w terminie późniejszym.   

 Po dyskusji w powyższych tematach przyjęto, że działalność obecnych Zarządów będzie 

kontynuowana  zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Prezesi przedstawia szczegółowe sprawozdania z 

dotychczasowej działalności Kół.  Zobowiązano się również do prowadzenia rozmów z członkami 

Stowarzyszenia  w  obu Kołach celem znalezienia chętnych do prowadzenia czynnej działalności w 

Stowarzyszeniu w następnej kadencji.  

Na  tym spotkanie zakończono i podpisano protokół w brudnopisie, który sporządziła 

Sekretarz Maria Tabaczyńska  
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