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Miejsce: Platforma internetowa Zoom - Telekonferencja w czasie rzeczywistym (podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) 

Data: 18 września 2021 roku, pierwszy termin - godz. 17:45, drugi termin – godz. 18:00 

Obecni: 24 członków Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL 
Poland. Wszyscy obecni uprawnieni byli do głosowania. 

  

1. Wstęp Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce 

 

O godz. 17:45 Prezes IATEFL Poland, Andrzej Obstawski, ogłosił, że wobec braku kworum, 

Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie, tj. o godz. 18:00. 

 

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Po upływie 15 minut, czyli o godz. 18:00, Prezes IATEFL Poland poprosił zebranych o 

zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono 

kandydaturę Andrzeja Obstawskiego. Zebrani jednogłośnie wybrali go na przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad 

 

Po odczytaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia przesłanego do członków przed 

Walnym Zgromadzeniem oraz opublikowanego na stronie internetowej Stowarzyszenia, 

Przewodniczący poprosił o uwagi do wyżej wymienionego porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono i jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Wstęp Prezesa 
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia 
3. Zatwierdzenie porządku obrad 
4. Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z 22 maja 2021 roku  
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności IATEFL Poland: wrzesień 2020 – lipiec 

2021 - przesłanego do członków oraz zamieszczonego na stronie internetowej 
Stowarzyszenia przed Walnym Zgromadzeniem  

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu IATEFL Poland 
(uchwała nr 1) 

7. Wybór nowych członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 2 
i uchwała nr 3) 

8. Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do Statutu IATEFL Poland (uchwała nr 4) 
9. Wolne wnioski 

 

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/koronawirus/


4.  Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 22 maja 2021 

Upewniwszy się, że wszyscy obecni zapoznali się z protokołem poprzedniego Walnego 

Zgromadzenia Członków, Przewodniczący poprosił zgromadzonych o uwagi do protokołu.  

Wobec braku uwag rozpoczęto głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu Walnego 

Zgromadzenia Członków w dniu 22 maja 2021. Głosowało 24 obecnych (wszystkie głosy 

ważne). Protokół został zatwierdzony przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia IATEFL Poland 

Przewodniczący przypomniał zgromadzonym, że sprawozdanie z działalności Zarządu 

IATEFL Poland od września 2020 roku do lipca 2021 roku dostępne jest na stronie 

internetowej Stowarzyszenia oraz zostało rozesłane do członków ok. 2 tygodnie przed 

Walnym Zgromadzeniem. Upewniwszy się, że wszyscy obecni zapoznali się z tym 

sprawozdaniem, Przewodniczący poprosił o komentarze i uwagi. Wobec braku komentarzy i 

uwag, Przewodniczący poprosił o zatwierdzenie sprawozdania. 

Głosowało 24 obecnych członków. Sprawozdanie zatwierdzono przy 18 głosach „tak” i 7 

głosach „wstrzymujących się”. 

 

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu IATEFL Poland 

Przewodniczący przedstawił wszystkich członków Zarządu i poprosił o głosowanie nad 

udzieleniem im absolutorium. Elżbieta Jarosz zgłosiła wniosek formalny (nr. 1), aby 

głosowanie dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia IATEFL Poland 

przeprowadzić en bloc. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

W głosowaniu tajnym (24 głosy), przeprowadzonym w formie elektronicznej, jednogłośnie 

udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu IATEFL Poland: Andrzejowi 

Obstawskiemu – prezesowi, Małgorzacie Bukowskiej-Ulatowskiej – wiceprezesowi, Annie 

Gębka-Suska – skarbnikowi, Elżbiecie Jarosz – sekretarzowi, Marcie Bujakowskiej – 

członkowi, Dorocie Chromińskiej – członkowi i Marcinowi Stanowskiemu - członkowi 

(uchwała nr 1).  

 

7. Wybór nowych członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

 

Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia – głosowało 24 członków: 

 Kandydatura na stanowisko sekretarza: Joanna Leszkiewicz – wyraziła zgodę na 

kandydowanie.  

Wynik głosowania: 24 głosy „za”. 

 Kandydatura na stanowisko skarbnika: Anna Gębka-Suska - wyraziła zgodę na 

kandydowanie.  

Wynik głosowania: 24 głosy „za”. 

 Kandydatury na stanowisko członka Zarządu (Coordinator of International Contacts and 

Activities): Urszula Kropaczewska - wyraziła zgodę na kandydowanie, Magdalena 

Kaźmierkiewicz  - wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Wynik głosowania:  

- Urszula Kropaczewska: 9 głosów „za”. 

- Magdalena Kaźmierkiewicz: 15 głosy „za”. 

 Kandydatura na stanowisko członka Zarządu (Coordinator of the Annual Conference, 

Website, and Newsletter / E-Bulletin): Dorota Chromińska - wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

      Wynik głosowania: 24 głosy „za”. 



 Kandydatura na stanowisko członka Zarządu (Coordinator of Promotion, Information, and 

PR): Marcin Stanowski - wyraził zgodę na kandydowanie. 

      Wynik głosowania: 23 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie (uchwała nr 2):  

 Joanna Leszkiewicz - sekretarz 

 Anna Gębka-Suska - skarbnik     

 Magdalena Kaźmierkiewicz - członek Zarządu (Coordinator of International Contacts 

and Activities)                                                  

 Dorota Chromińska - członek Zarządu (Coordinator of the Annual Conference, 

Website, and Newsletter / E-bulletin)      

 Marcin Stanowski - członek Zarządu (Coordinator of Promotion, Information, and PR) 

 

Wybór członków Komisji Rewizyjnej – głosowało 25 członków: 

Kandydatury:   

 Ewa Mroczka - wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 Danuta Sołtyska - wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 Elżbieta Jarosz - wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

W wyniku głosowania, wybrano Komisję Rewizyjną w składzie (uchwała nr 3):  

 Ewa Mroczka – 24 głosy „za”. 

 Danuta Sołtyska – 22 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się” 

 Elżbieta Jarosz – 24 głosy „za”. 

 

8. Zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia 

Przedstawiona została propozycja wprowadzenia zmian w Statucie. Propozycja dotyczy:  

 wprowadzenia zmian w celu skrócenia oficjalnej, zbyt długiej nazwy Stowarzyszenia – 

wiersz tytułowy oraz par. 1, punkt 1 

 wprowadzenia zmian w celu doprecyzowania działalności Stowarzyszenia - par. 2, 

punkt 6, podpunkt b oraz punkt 7, podpunkt e 

 wprowadzenia zmian w celu wprowadzenia zmian w kadencji prezesa, wiceprezesa, 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej: par. 4, punkty 19, 20, 21 i 30 

 dodania w par. 4 (po punkcie 30) punktów 31 – 40 w celu doprecyzowania 

działalności Stowarzyszenia w sytuacji pandemii. 

 

Powyższe zmiany w Statucie omówiła Elżbieta Jarosz i wyjaśniła, że w wyniku ich 

wprowadzenia, konieczne jest wprowadzenie zmian w numeracji punktów w par. 5, 6 i 7 w 

następujący sposób: 

 w par. 5, dawne punkty 31, 32, 33 i 34 stają się nowymi punktami 41, 42, 43 i 44, 

 w par. 6, dawny punkt 35 staje się nowym punktem 45, 

 w par. 7, dawne punkty 36 i 37 stają się nowymi punktami 46 i 47. 

Wobec braku komentarzy, przegłosowano zmianę nazwy Stowarzyszenia przy 23 głosach 
„za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (uchwała nr 4) oraz przegłosowano i przyjęto 
propozycje zmian w Statucie również przy 23 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” 
(uchwała nr 5).  

9.  Wolne wnioski 

Na wniosek Danuty Sołtyskiej, członka Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący zaprosił 

członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu po raz pierwszy do 



przedstawienia się. Lucyna Wilinkiewicz-Górniak, Reprezentant Regionu Kraków i 

Koordynator Webinariów, przypomniała i zaprosiła ich do kontaktu w sprawach webinariów 

oraz działalności Regionów. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że data i godzina następnego Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podane zostaną w późniejszym terminie. 

Na tym zakończono obrady. 

 

 

 

Protokołowała:  

Elżbieta Jarosz 

……………………………………............................................................................................... 

 

Przewodniczący:  

Andrzej Obstawski  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


