
Warszawa, dn. 3.11.2020 r.  

 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA 

Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE 

w dniu 3.11.2020 r.  

Miejsce: zdalnie 

Termin: 3.11.2020 r., godz. 19:00-21:00 

Porządek obrad: 

1. otwarcie Zebrania, powitanie członków; 

2. wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego i sekretarza) oraz Komisji: Mandatowej, 

Wyborczej, Uchwał i Wniosków (funkcje tych komisji może pełnić Prezydium); 

3. stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Klubu; 

4. zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zebrania; 

5. zgłaszanie kandydatów na delegatów na Walny Zjazd Oddziału do Komisji Wyborczej (z krótkim 

przedstawieniem kandydatów); 

6. wybór Komisji Skrutacyjnej; 

7. wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału; 

8. sprawy różne, wolne wnioski; 

9. podsumowanie i zakończenie obrad. 

 

W związku z planowanym 17.11.2020 r. Walnym Zjazdem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK, 

dnia 3.11.2020 r. zostało zwołane Walne Zebranie Klubu Imprez na Orientację STOWARZYSZE (I termin 

o godz. 19:00, a w przypadku braku quorum – II termin o godz. 19:15) celem wyboru delegatów na 

Walny Zjazd OM. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju Walne Zebranie Klubu zostało 

zaplanowane w trybie zdalnym. Walne Zebranie Klubu InO STOWARZYSZE zostało przeprowadzone 

przy użyciu platformy Jitsi Meet, natomiast do głosowania anonimowego wykorzystana została 

platforma https://www.adoodle.org/. Walny Zjazd OM planowany jest również w trybie zdalnym. 

Klub, wg stanu na dzień 3 listopada 2020 r. liczył 38 członków z opłaconą składką PTTK na 

2020 r., co oznacza, że quorum w pierwszym terminie zebrałoby się w przypadku obecności 

20 członków Klubu na Zebraniu (połowa liczby członków plus 1). W pierwszym terminie o godz. 19:00 

obecnych było 17 członków Klubu (brak quorum), w związku z tym Walne Zebranie odbyło się 

w II terminie i rozpoczęło się o godz. 19:15. Zebranie rozpoczęła Prezes Klubu Barbara Szmyt. Po 

krótkiej dyskusji uzgodniono sposób głosowania w trybie jawnym poprzez wpisywanie swojego głosu: 

TAK, NIE lub WSTRZYMUJĘ SIĘ w trakcie głosowania na czacie platformy. 

Przystąpiono do wyboru Prezydium Zebrania, swoje kandydatury zgłosiły: Anna Kadłubowska 

i Barbara Szmyt. Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów do Prezydium dało wynik: 18 osób za, 

0 przeciw, 0 wstrzymało się. Takie same wyniki uzyskano przy głosowaniu nad zaakceptowaniem składu 

https://www.adoodle.org/


Prezydium. Minimum składu Prezydium (tj. 2 osoby) zostało spełnione, funkcje zostały rozdzielone 

następująco: Barbara Szmyt – przewodnicząca i Anna Kadłubowska – sekretarz.  

Zgłoszono wniosek, by Prezydium pełniło rolę Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz 

Komisji Uchwał i Wniosków. Wynikiem głosowania 19 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od 

głosu, wniosek został przyjęty. Do godziny 19:35 do spotkania dołączyli kolejni Członkowie Klubu, 

w wyniku czego było obecnych 20 osób mających prawo głosu, 3 nieletnich członków (wg Art. 13 par. 

4 Statusu OM małoletni poniżej 16 r.ż. nie mają prawa udziału w głosowaniu, są natomiast liczeni jako 

uczestnicy zebrania do ustalenia quorum) i jedna osoba – gość. 

Został odczytany porządek obrad, wcześniej zamieszczony i dostępny na stronie 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/. Wg stanu na koniec 2019 r. Klub liczył 35 osób, co oznacza, że należało 

wybrać maksymalnie 5 delegatów z Klubu na Walny Zjazd Oddziału (za każde rozpoczęte 8 członków 

w Klubie przysługuje 1 delegat). Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad – został 

zaakceptowany wynikiem: 19 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.  

Zostały zaproponowane kandydatury na delegatów następujących osób: Andrzej Kaim, Tomasz 

Łaski, Barbara Szmyt, Anna Natusiewicz, Anna Kadłubowska, Michał Kuś, Zuzanna Malanowska, 

Agnieszka Kuś, Anna Malanowska, Aleksandra Waśko i Przemysław Witczak. Na kandydowanie nie 

wyrazili zgody: Andrzej Kaim, Anna Natusiewicz, Michał Kuś, Zuzanna Malanowska, Agnieszka Kuś 

i Przemysław Witczak. Lista kandydatów w kolejności alfabetycznej: Anna Kadłubowska, Tomasz Łaski, 

Anna Malanowska, Barbara Szmyt, Aleksandra Waśko. Głosowanie za zamknięciem listy kandydatów 

dało wynik: 20 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. 

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej, zostały zaproponowano kandydatury 

Michała Kusia i Agnieszki Kuś, oboje się zgodzili. Za zamknięciem listy kandydatów oddano głosy: 20 za, 

0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uprawnieni do głosowania otrzymali na swoje konta mailowe 

linki do głosowania anonimowego przy użyciu platformy Adoodle (adoodle.org). 

 

Rys. 1. Strona adoodle.org wykorzystana do głosowania anonimowego online 

http://stowarzysze.om.pttk.pl/


Można było oddać swój głos na maksymalnie 5 osób, głosowanie trwało w godz. 20:00-20:10, 

a wyniki automatycznie pojawiły się w aplikacji do głosowania. Każdy z kandydatów na delegatów 

otrzymał powyżej 50% głosów, szczegółowe wyniki znajdują się na rys. 2 (poniżej).  

Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów: 

Lp. Imię i nazwisko l. głosów 

1 Anna Kadłubowska 20 

2 Tomasz Łaski 20 

3 Anna Malanowska 19 

4 Barbara Szmyt 19 

5 Aleksandra Waśko 19 

                     Tab. 1. Liczby głosów uzyskanych przez kandydatów 

Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, oznacza to, że wszyscy 

kandydaci zostali delegatami. Zostało też doprecyzowane, że każdy z delegatów ma prawo głosu, 

natomiast kandydować do Zarządu Oddziału ma prawo każdy członek Oddziału (bycie delegatem nie 

jest do tego warunkiem koniecznym). 

Kolejnym punktem zebrania były wolne wnioski, Komisja Uchwał i Wniosków odnotowała 

poruszane kolejno kwestie. Został przedstawiony temat lokalu dla Oddziału i określenia celu, w jakim 

potrzebny jest taki lokal i komu. Do celów korespondencyjnych Oddział ma skrytkę pocztową na 

Poczcie Głównej w Warszawie, oficjalny adresem korespondencyjnym jest siedziba główna PTTK, przy 

ul. Senatorskiej 11 w Warszawie. Część kół ma swoje pokoje na uczelniach, dotychczas Oddział do 

swoich celów, m.in. spotkań Terenowego Referatu Weryfikacyjnego (tzw. „weryfikatu”), szkoleń 

i egzaminów, miał możliwość wykorzystywania sal na Politechnice Warszawskiej, z czego 

zrezygnowano ze względu na koszty. W okresie do połowy marca 2020 r. spotkania weryfikatu były 

organizowane co tydzień w Warsztacie Warszawskim, znajdującym się przy pl. Konstytucji (miejsce to 

jest udostępniane bezkosztowo, ale wymagana jest wcześniejsza rezerwacja). Wyrażona została opinia, 

że nie ma potrzeby angażować się w koszty wynajmu lokalu, który nie będzie wykorzystany w pełni, 

   

Rys. 2. Dane o liczbie głosujących, tabela z listą kandydatów na delegatów (głosujący może zaznaczyć od 0 do 

5 osób) i wyniki głosowania. 

 



ani tym bardziej jakkolwiek "zarabiał" na swoje utrzymanie. W przypadku wykorzystywania lokalu do 

spotkań np. raz na tydzień/miesiąc, możliwe, że są dostępne lokale przeznaczone przez miasto dla NGO 

(non-profit organizations, pl.: organizacje non-profit). Na stronie ngo.um.warszawa.pl znajduje się 

opis możliwości wynajmu, zwrócono uwagę, by Zarząd OM przeanalizował dostępność lokali na tej 

stronie. Kolejnym wnioskiem było to, by do KRS Oddziału dodać PKD związane z działalnością sportową, 

tzn. PKD 93.19.Z (Pozostała działalność związana ze sportem) i 93.29.Z (Pozostała działalność 

rozrywkowa i rekreacyjna) – takie wpisy w KRS pozwolą Oddziałowi na organizację imprez sportowych 

do 500 osób. Zapis taki jest o tyle ważny, że w tegorocznych rozporządzeniach „covidowych” 

pozostawiono możliwość organizacji imprez sportowych dla jednostek posiadających w KRS ww. wpisy 

PKD. 

Został też poruszony temat wykorzystania budżetu, jaki Klub otrzymał z 1% (dane zbiorcze 

zostały zamieszczone na stronie http://om.pttk.pl/). 

Delegatom zostały przesłane dokumenty do wypełnienia wymagane do Walnego Zjazdu OM, 

przedstawiono krótkie podsumowanie i spotkanie zakończono. 

 

  
Protokołowała 

/-/ Anna Kadłubowska 

Przewodnicząca 

/-/ Barbara Szmyt 

http://om.pttk.pl/

