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PROTOKÓŁ 
 

Zebranie Zarządu Głównego STS  
poprzez sieć Internet i telekonferencji 

 

Prezes Stowarzyszenia Jarosław Cyrynger   na drodze elektronicznej połączył się i powitał 

zebranych.  

W spotkaniu udział wzięli:  

-  Jarosław Cyrynger         -  Prezes Stowarzyszenia 

-  Hanna Jesionowska       -  Prezes Koła Warszawa 

-  Wiesława Świątek         -  Członek Zarządu 

-  Wojciech Kaźmiński      -  Skarbnik 

-  Maria Tabaczyńska       - Sekretarz 

-  Sławomir  Rotengruber -  Prezes Koła Zabrze 

-  Antoni Leśniczek          -  Członek  KR . 

-  Jolanta Zytke                 - Przew. Komisji Rewizyjnej, 

Co stanowi kworum  i  Zebranie jest prawomocne. 

 

Następnie Prezes otworzył  zebranie  przedstawiając jego  cel i tematykę . 

Spotkanie dotyczyło poniżej przedstawionych zagadnień : 

1. Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2020 roku 

2. Zajęcie stanowiska i podjęcie stosownej uchwały dotyczącej obostrzeń związanych  z 
organizowaniem spotkań oraz uczestnictwa w spotkaniach Członków STS 

3.  Ustalenie terminu i miejsca  zebrań sprawozdawczo wyborczych Kół Stowarzyszenia 
oraz Zarządu Głównego 

4.  Wolne wnioski 

Prezes przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia . 
Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przez Główną Księgową i rozesłane 
członkom Zarządu do podpisania. Wysłane Sprawozdania z działalności organizacji powinny 
być podpisane w sposób elektroniczny  przez stosowne osoby funkcyjne  do końca marca.   
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Zajęcie stanowiska i podjęcie stosownej uchwały dotyczącej obostrzeń związanych  z 

organizowaniem spotkań oraz uczestnictwa w spotkaniach Członków STS .                                        
W związku ze stanem pandemii w kraju oraz  komunikatami Ministerstwa Zdrowia  o 
wprowadzeniu obostrzeń związanych z organizowaniem i uczestnictwem osób w spotkaniach 
publicznych na określonych obszarach Zarząd podjął stosowną uchwałę.  

Omawiano również sprawę szczepień przeciwko COVID-19. Jaką szczepionką się 
szczepić i czy wszyscy już mają wyznaczone terminy szczepień. Przyjęto zasadę, że 
szczepienia są dobrowolne i nikogo do tych szczepień nie można zmuszać. 

Prezesi Kół przedstawili wyniki dotychczasowego rozpoznania wśród swoich członków 
na temat planowanego na czerwiec spotkania w Ośrodku DRESSO w Sulejowie.   

Pan Sławomir Rotengruber  z Zabrza stwierdził, że ludzie boją się spotkań w 
większych grupach . Będzie jednak prowadził rozmowy w tym temacie, tym bardziej, że 
zbliża się termin końca kadencji obecnego Zarządu. Potrzeba wyborów zarówno władz Koła 
jak i całego Stowarzyszenia przemawia za zaakceptowaniem propozycji spotkania w 
Sulejowie. Uzgodniono zatem, że do 17 kwietnia zostanie przedstawione  stanowisko Koła 
Zabrze w tej sprawie , łącznie z ilością osób, które by wzięły udział w spotkaniu w Sulejowie.  

Pani Hanna Jesionowska stwierdziła, że zainteresowanie spotkaniem przez członków 
Koła Warszawa jest większe. Pełną listę chętnych przedstawi zgodnie z ustaleniem również 
do 17 kwietnia.  

Podczas spotkania dyskutowano również nad czasem i programem zjazdu w 
Sulejowie. Uzgodniono iż będzie to spotkanie trzydniowe, od piątku do niedzieli. W sobotę 
przewiduje się zorganizowanie wyborów Zarządów Kół i następnie Zarządu Stowarzyszenia. 
Zgodnie z opinią dyskutantów proponuje się, by spotkania i posiłki odbywały się na otwartej 
przestrzeni lub w dużych pomieszczeniach ( w zależności od pogody) z zachowaniem 
odległości min. 1,5m między uczestnikami. Pani Hanna została zobowiązana do uzgodnień w 
tej sprawie z Kierownictwem Ośrodka. Padła również propozycja możliwości zorganizowania 
pieszej wycieczki po okolicy.  

Po dyskusji w powyższych tematach podjęto uchwałę w tej sprawie oraz przyjęto iż ustalona  
działalność obecnych Zarządów będzie kontynuowana .  

Na  tym spotkanie zakończono,  protokół  sporządziła Sekretarz Maria Tabaczyńska 

        Maria  Tabaczyńska  
 


