
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLITES 

które odbyło się dnia 12 czerwca 2017 roku 

 

Lista obecności: 

1) Anna Graczyk-Osowska 

2) Przemysław Landowski 

3) Sławomir Muzioł 

4) Wojciech Spychała 

5) Jakub Sztombka 

6) Ewelina Wołoszyk 

7) Ewelina Sobecka 

8) Anna Biały 

9) Łukasz Jurczyński 

Zebraniu przewodniczy Anna Graczyk-Osowska, prezeska zarządu Stowarzyszenia POLITES. Protokół 

prowadzi Ewelina Sobecka. 

I. Otwarcie posiedzenia 

Anna Graczyk-Osowska otworzyła Walne Zgromadzenia Członków oraz przedstawiła plan Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

II. Działania Stowarzyszenia POLITES zrealizowane w roku 2016 

Anna Graczyk-Osowska przedstawiła sztandarowe działania Stowarzyszenia POLITES realizowane w 

roku 2016, w tym: projekty w ramach programu Erasmus+ (długoterminowey Wolontariat Europejski, 

Multi Kulti 20016, szkolenie Destination Quality TC), działania Regionalnego Centrum Wolontariatu, 

Masz Głos, Study Tours to Poland, a także warsztaty zimowe TourNUS 2016. 

Członkowie odpowiedzialni za reazliowane działania podzieli się wiedzą dotyczącą ich przebiegu. 

Ewelina Putresza przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące zrealizowanych projektów 

Wolontariatu Europejskiego w okresie od lipca 2015 roku do czerwca 2016 roku: Stowarzyszenie 

POLITES koordynowało długoterminowe projekty 13 osób z 8 różnych krajów. Dodała, że od sierpnia 

2016 roku koordynujemy pracą 17 wolontariuszy, z czego nie każdy przybył w terminie – ostatni 

wolontariusz przyjechał w listopadzie 2016 roku. Ważną informacją jest, że późniejsze dojazdy 

wolontariuszy oraz wysokie rachunki miały wpływ na budżet i został on przekroczony.  Anna Graczyk-

Osowska dodała, że realizowane były tematy dot. praw człowieka. Wolontariusze europejscy szkolili 

się w tym zakresie i dzięki nabytej wiedzy prowadzą m.in. w szkołach warsztaty dla młodzieży. 

Przeszły wnioski o dofinansowanie kolejnych projektów Wolontariatu Europejskiego, składane w 

lutym 2017 roku. W lipcu przyjedzie 10 uczestników projektu Multi Kulti 2017. Od sierpnia 2017 roku 

Stowarzyszenie POLITES będzie koordynować pracą 18 osób w czasie długoterminowego projektu 



 

 

Wolontariatu Europejskiego. Czekamy na wyniki rozdania kwietniowego – dotyczy to projektu na 3 

osoby, których zadaniem byłaby praca w przedszkolu w Stargardzie. 

Ewelina Sobecka zaznaczyła, że w 2016 roku wysłanych zostało 3 wolontariuszy na projekty 

Wolontariatu Europejskiego: jedna osoba do Francji na jeden miesiąc, 2 osoby do Niemiec na rok. 

Zostały przedstawione działania realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu – 

finansowanego w ramach dotacji z Urzędu Miasta Szczecin, w tym: programy Starszy Brat Starsza 

Siostra i Pierwsza Pomoc w Lekcjach, które stale są programami wymagającymi wsparcia 

finansowego; Godzina dla Szczecina, Szczeciński nieWielki Festiwal Wolontariatu; Przyszywany 

Dziadek Przyszywana Babcia. 

Anna Graczyk-Osowska opowiedziała o akcji Masz Głos oraz współpracy z Fundacją Batorego. 

Stowarzyszenie POLITES koordynowało akcję w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, 

lubuskim. W roku 2017 będziemy kontynuować to działanie.  

Wojciech Spychała opowiedział o projekcie Study Tours to Poland. W listopadzie 2016 roku 

odwiedziło nas 13 osób z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Celem ich wizyty było zapoznanie się z 

funkcjonowaniem polskiego systemu, a także odwiedzenie różnych miejsc: organizacji 

pozarządowych, miejsc kultury i nauki, przedsiębiorstw. 

III. Rok 2016 w Stowarzyszeniu POLITES w liczbach 

Anna Graczyk-Osowska przedstawiła kwotę przychodów, wynagrodzeń, fundusze zebrane z tytułu 

1%, ilość wolontariuszy i członków Stowarzyszenia POLITES. 

Podjęty został temat wysokich przychodów z tytułu programów europejskich. Stanowią one 

największą część środków pozyskiwanych na realizowanie projektów. 

IV. Przyjęcie uchwały o przeniesieniu pozostałych środków pozyskanych w 2016 roku na rok 2017. 

Przyjęto jednogłośnie, 9 osób za, 0 osób przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

V. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego 

Przyjęto jednogłośnie, 9 osób za, 0 osób przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

VI. Przyjęcie sprawozdania finansowego 

Przyjęto jednogłośnie, 9 osób za, 0 osób przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

VII. Wybory zarządu 

W głosowaniu na wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wzięło udział 9 osób. Głosowanie było 

tajne. 

Wybory na stanowisko Prezesa  

Liczba zgłoszonych kandydatów: 1 



 

 

Kandydat: Anna Graczyk-Osowska 

Ilość głosów:  9 

Za: 9 

Przeciw: 0 

Wstrzymał się od głosu: 0 

Wybory  na stanowisko Wiceprezesa 

Liczba zgłoszonych kandydatów: 1 

Zgłoszeni kandydaci: Jakub Sztombka 

Ilość głosów:  9 

Za: 9 

Przeciw: 0 

Wstrzymał się od głosu: 0 

Wybory na stanowisko Skarbnika 

Liczba zgłoszonych kandydatów: 1 

Kandydaci: Ewelina Putresza  

Ilość głosów : 9 

Za: 9 

Przeciw: 0 

Wstrzymał się od głosu: 0 

Wybory na stanowisko Sekretarza 

Liczba zgłoszonych kandydatów: 1 

Zgłoszeni kandydaci: Wojciech Spychała  

Ilość głosów: 9 

Za: 9 

Przeciw: 0 

Wstrzymał się od głosu: 0 



 

 

 

Wybory do Komisji Rewizyjnej 

Liczba zgłoszonych kandydatów: 3 

Zgłoszeni kandydaci: Przemysław Landowski, Sławomir Muzioł, Łukasz Jurczyński  

Kandydaci, którzy wyrazili zgodę: Przemysław Landowski, Sławomir Muzioł, Łukasz Jurczyński 

Głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej, z racji liczby kandydatów równej liczbie miejsc do 

obsadzenia, odbyło się łącznie.   

Ilość głosów: 9 

Za: 9 

Wybory na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Kandydaci: Przemysław Landowski  

Ilość głosów: 9 

Za: 9 

Skład Zarządu na kadencję kwiecień 2016  – kwiecień 2017 

Prezes:   Anna Graczyk - Osowska 

Wiceprezes:   Jakub Sztombka 

Sekretarz:   Wojciech Spychała 

Skarbnik:  Ewelina Putresza  

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję kwiecień 2016  – kwiecień 2017 

Przewodniczący Komisji: Przemysław Landowski 

Członkowie Komisji: Sławomir Muzioł, Łukasz Jurczyński 

VIII. Wolne wnioski 

W roku 2017 Stowarzyszenie POLITES obchodzi 15lecie. W związku z tym konieczne jest 

zdecydowanie, w jaki sposób będzie to celebrowane.  

Łukasz Jurczyński podał pomysł pochodu 15latków – uczniów, którzy reprezentowaliby w 

październiku 2017 roku Stowarzyszenie POLITES. Nawiązała się dyskusja dotycząca tego, jaki byłby cel 

przemarszu, jakie jego zakończenie, w jaki sposób angażować ludzi oraz jakich ludzi? Propozycje: 

przemarsz angażowałby nie tylko 15latków, ale także dzieci z partnerskich organizacji, szkół, 

wolontariuszy i członków, trasa mogłaby przebiegać w okolicy Alei Kwiatowej, w okolicy 



 

 

Stowarzyszenia POLITES, a zakończenie przemarszu i cel byłby w 13 Muzach. Uczestnicy przemarszu 

wzięliby udział w świętowaniu przy wspólnym torcie.  

Innym pomysłem jest zgłoszenie do szkół, organizacji prośby o to, aby przesyłać do nas jak najwięcej 

kartek z życzeniami na 15lecie, które to kartki stworzyłyby plakaty – możliwe później do ekspozycji.  

Anna Graczyk-Osowska deklaruje, że bliżej terminu, np. we wrześniu, zostanie zorganizowane 

spotkanie oraz że może nawiązać kontakt z mediami – do czego będzie potrzebować pomocy.  

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia Członków było omówienie udziału w Platanach. Ewelina 

Sobecka przedstawiła pomysły dotyczące udziału Stowarzyszenia POLITES w wydarzeniu 18 czerwca 

2017 roku. Zaangażowani są członkowie i członkinie, wolontariusze i wolontariuszki – zarówno ci 

działający lokalnie, jak i europejscy, czyli uczestnicy programu Erasmus+ EVS. Celem jest 

podwyższenie naszej widoczności, informowanie o 15leciu, obecność na wydarzeniu angażującym 

wiele organizacji pozarządowych, z którymi możemy zawrzeć współpracę także w ramach 

prowadzenia Regionalnego Centrum Wolontariatu. 

Wojciech Spychała zadeklarował swoją pomoc przy zawiezieniu/odwiezieniu materiałów niezbędnych 

do realizowania działań na Platanach. Ewelina Sobecka odbierze przepustkę umożliwiającą wjazd 

samochodem na teren w pobliżu Jasnych Błoni. 

Kolejnym wolnym wnioskiem była kwestia pozyskiwania nowych członków i przede wszystkim 

pytanie: czy potrzeba nam nowych członków, a jeśli tak, to czy jesteśmy otwarci na ich 

przyjmowanie? Została podkreślona potrzeba częstszego spotykania się obecnych członków i członkiń 

Stowarzyszenia POLITES. 

Anna Graczyk-Osowska przedstawiła propozycję Magdy Sambor, która zwróciła się do nas z ofertą 

projektu INTEREG, dotyczącego współpracy polsko-niemieckiej. Projekt zakłada wkład własny, który 

byłby pokryty przez niemiecką organizację. Organizacja ta nie jest nam znana. W związku z tym jest to 

temat do zastanowienia, gdyż jedna polsko-niemiecka współpraca została już przez Stowarzyszenie 

POLITES podjęta. Współpracujemy z organizacją w Greifswaldzie w ramach Turbina Pomerania 

i realizowane są m.in. działania dotyczące rozwoju wolontariatu polsko-niemieckiego. Dodatkowo, 

organizacja w Greifswaldzie otrzymała dofinansowanie w postaci etatu (pół etatu w Niemczech, pół 

etatu w Polsce) na realizację zadań. Czekamy na szczegóły, aby móc zaplanować dalszą współpracę 

w ramach otrzymanego dofinansowania. 

IX. Zamknięcie obrad 

Anna Graczyk-Osowska podziękowała za obecność i zamknęła posiedzenie. 

 

 

Sporządziła: 

Ewelina Sobecka 

 


