Protokół
z Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
w dniu 23 marca 2013r., godz. 17.00
Warszawa, ul. Kinowa 19
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia (WZ) Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh) oraz
przedstawienie programu WZ – Przewodniczący Zarządu Głównego (ZG) SPCh – ks. prof. dr hab.
Romuald Jaworski: wprowadzenie i modlitwa. Program WZ został przyjęty przez aklamację.
2. Wyznaczenie na protokolanta Hanny Małeckiej.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego ZG SPCh za rok 2012 – Przewodniczący ZG.
(Sprawozdanie w załączniku)
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZG SPCh za rok 2012 – Skarbnik Katarzyna Ornat.
(Sprawozdanie w załączniku)
5. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej (KR) – Przewodniczący KR Tomasz Niemirowski.
Po przedstawieniu swojej opinii T.Niemirowski zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdań
merytorycznego i finansowego.
Została zgłoszona propozycja, aby przed WZ odbywało się spotkanie KR ze Skarbnikiem.
Wymieniono opinie na temat udostępniania sprawozdań członkom Stowarzyszenia przed WZ.
Zarząd Główny przypomniał, że zatwierdzone przez WZ sprawozdania umieszczone są na stronie
internetowej Stowarzyszenia, MPiPS oraz w bazie organizacji pożytku publicznego. Uruchomienie
internetowej bazy członków Stowarzyszenia umożliwi bezpieczne przekazywanie danych między
członkami Stowarzyszenia. Zarząd poinformował, że oczekuje, aż Oddziały terenowe wprowadzą
swoich członków do bazy. Zwrócono uwagę na aspekty prawne przetwarzania danych.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
Ustalenie Komisji Skrutacyjnej: A.Mielecki i A.Dębska
a) Głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego ZG SPCh za rok 2012.
Głosowało 19 osób.
Za przyjęciem – 18 osób, wstrzymujących się – 1, przeciw – 0.
b) Głosowanie jawne nad przyjęciem sprawozdania finansowego ZG SPCh za rok 2012.
Głosowało 19 osób.
Za przyjęciem – 16 osób, wstrzymujących się – 3, przeciw – 0.
c) Ogłoszenie, iż sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.
7. Przewodniczący ZG przekazał informacje o zakupie działki budowlanej. Działka została wybrana,
zlokalizowana jest w Warszawie na Białołęce. Aktualnie ZG oczekuje na decyzje administracyjne
Urzędu Miasta. W dyskusji wymieniono się opiniami na temat zakupu działki oraz jej lokalizacji.
Ks. S.Tokarski zwrócił uwagę, że możliwości dalszego wynajmu pomieszczeń przy ul. Kinowej nie
są pewne, a koszty dotychczasowych wynajmów pozwoliłyby prawdopodobnie na wybudowanie
budynku. A.Mielecki spytał, czy przy zakupie powyższej działki uwzględniono wpływ pobliskiej
oczyszczalni ścieków. Przewodniczący poinformował, że sprawa ta była analizowana i z opinii
mieszkańców tamtego terenu wynika, że nie jest to uciążliwy problem. S.Orłowski podkreślił wagę
inwestowania w ziemię przy aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.
8. A.Mielecki zgłosił wniosek o upoważnienie Zarządu Głównego do działań zmierzających do zakupu
działki na siedzibę TABORU. Głosowano jawnie. Głosowało 20 osób. Za przyjęciem – 11 osób,
wstrzymujących się – 8, przeciw – 1. Wniosek został przyjęty. Przewodniczący ZG zgłosił swoje
votum separatum wobec takiej strategii załatwiania spraw. Z.Adamowicz wyraziła swoje odczucia,
że przykro jej jest, iż podważane jest zaufanie do ZG.
9. Wnioski z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 22.09.2012r. H.Małecka poinformowała,
iż ZG zwrócił się z prośbą do Zarządów Oddziałów terenowych o zebranie opinii ich członków na
temat tych wniosków. Aktualnie oczekujemy na informacje zwrotne. H.Małecka przedstawiła
informacje o wnioskach, które zostały przez ZG już zrealizowane. Nieudało się zrealizować
możliwości komunikowania się z członkami Stowarzyszenia m.in. w sprawie powyższych
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wniosków poprzez internetową bazę danych zamówioną przez ZG, ponieważ Oddziały terenowe
nie wprowadziły do niej jeszcze swoich członków. Ustalono, że należy ułatwić członkom
Stowarzyszenia kontakt z komisją Rewizyjną, w tym celu utworzony zostanie adres mailowy do
KR.
10. Wolne wnioski:
a) Przewodniczący ZG przedstawił informacje o przygotowywanej Konferencji SPCh w dniach
9-11.11.2013 pt.: „Wolność i zniewolenie - w perspektywie psychologii i psychoterapii.”
Przewodniczący zaprezentował zgłoszonych już wykładowców oraz proponowane tematy. W
pierwszym dniu Konferencji w sobotę po kolacji odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze.
b) H.Małecka zgłosiła postulat organizowania spotkań zespołu oraz powołanie Zarządu Ośrodka w
OPP BEDNARSKA w Warszawie.
11. Zakończenie obrad, modlitwa końcowa – Zastępca Przewodniczącego ZG ks. S.Tokarski
Przewodniczący WZ

Protokolant

Ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski

Hanna Małecka
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