WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPNLPt
PROTOKÓŁ
Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt z dn. 11 lutego 2018r.
Porządek dzienny obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia,
2. Sprawozdanie członków Zarządu PSNLPt z działalności w ostatniej kadencji i informacje dotyczące stanu prawnego
Stowarzyszenia.
3. Głosowanie w sprawie nowego składu Zarządu PS NLPt (Prezes, członkowie zarządu, komisja rewizyjna, komisja ds.
etyki)
4. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko.
5. Głosowanie w sprawie przystąpienia PSNLPt do Polskiej Rady Psychoterapii w związku z ze zmianą PRP z ciała
nieformalnego w podmiot o osobowości prawnej będącej federacją stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
6. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PFP (Polska Federacja Psychoterapii) – Ewa Osóbka-Zielińska
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie spotkania.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia SPNLPt: 12 osób (Załącznik nr 1 – Lista obecności)

Ad. 1
Walne zgromadzenie zostało otwarte przez prezesa PSNLPt Benedykta Peczko w pierwszym terminie, stwierdzono quorum
poprzez sprawdzenie listy obecności. Obecni członkowie złożyli swoje podpisy oraz przekazali upoważnienia nieobecnych
fizycznie członków Stowarzyszenia w sprawach do reprezentowania ich w głosowaniach w sprawie nowego składu Zarządu
oraz przystąpienia PSNLPt do PRP. Na wniosek Benedykta Peczko na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano
jednogłośnie Przemysława Turkowskiego. Na wniosek Przemysława Turkowskiego na protokolanta wybrano Monikę Radzio.
Następnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, wybrano jednogłośnie (28 głosów za) komisję skrutacyjną w
składzie Ewa Osóbka-Zielińska oraz Monika Główczak-Polak.
Przewodniczący przedstawił plan spotkania, do którego nie zostały zgłoszone żadne poprawki.

Ad.2
Benedykt Peczko, Monika Główczak-Polak, Ewa Osóbka-Zielińska oraz Przemysław Turkowski złożyli sprawozdanie z działań
Zarządu od ostatniego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiono informację o postępie prac, podjętych działaniach oraz ich
wynikach w zakresie poniższych zagadnień, które szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu z Pracy Zarządu PSNLPt w
latach 2016-2017 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu:
1. Uporządkowania stanu prawnego i finansów PSNLPt
2. Reprezentacja PSNLPt W Polskiej Radzie Psychoterapii
3. Współpracy z EANLPt
4. Superwizji koleżeńskich
5. Kontaktów z Polską Federacją Psychoterapii
6. Komunikacji z Członkami Stowarzyszenia
7. Aktualizacja statutu
8. Spotkania superwizji koleżeńskiej
9. Procedury i uregulowania
10. Artykuły i publikacje
Komisja Rewizyjna poinformowała, iż został dokonany przegląd dokumentacji administracyjnej oraz finansowej. Przegląd nie
wykazał żadnych nieprawidłowości. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe roczne. Sprawozdanie z dokonanego
przeglądu dołączone zostało do Sprawozdania z Pracy Zarządu PSNLPt w latach 2016-2017
Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 10.02.2018 roku
Dnia 10.02.2018 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwałą przyjmuje liczbą 28 ważnych i pozytywnych głosów
Sprawozdanie z Pracy Zarządu PSNLPt w okresie 20.01.2016 – 10.02.2018. Przewodniczący stwierdził ważność głosowania i
przyjęcie uchwały.

Ad. 3
W nawiązaniu do informacji o potrzebie dokonania wyboru nowego Prezesa SPNLPt na następną kadencję oraz nowego
składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Etyki przeprowadzono odpowiednio czynności oraz dokonano w
głosowaniach wyborów.
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Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 10.02.2018 roku
Dnia 10.02.2018Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na stanowisko Prezesa SPNLPt Piotra
Pawłowskiego. Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały.
Do głosowania uprawnionych było 28 osób. W głosowaniu tajnym, na kartkach, jedyny kandydat Piotr Pawłowski otrzymał
następującą liczbę głosów: * za – 26; *przeciw – 1; * wstrzymujących się – 1
Przewodniczący stwierdził ważność głosowania i przyjęcie uchwały.
Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 10.02.2018 roku
Dnia 10.02.2018 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na Członków Zarządu PSNLPt
następujących osób: Agnieszki Balickiej, Ewy Osóbki-Zielińskiej, Benedykta Peczko, Moniki Radzio. Nikt nie zgłosił poprawek
ani uwag do uchwały. W głosowaniu tajnym, na kartkach, poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę głosów:
GŁOS
A.Balicka
E. Osóbka-Zielińska
B. Peczko
M. Radzio
ZA
28
28
28
27
PRZECIW
0
0
0
0
WSTRZYMANY
0
0
0
1
NIEWAŻNY
0
0
0
0
Przewodniczący stwierdził ważność głosowania i przyjęcie uchwały.
Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 10.02.2018 roku
Dnia 10.02.2018 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na Członków Komisji Rewizyjnej PSNLPt
następujących osób: Emilię Gołosz-Suszka, Jana Jędrzejczyka, Kingę Łakomską. Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do
uchwały. W głosowaniu tajnym, na kartkach, poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę głosów:
GŁOS
E. Gołosz-Suszka
J. Jędrzejczyk
K. Łakomska
ZA
PRZECIW
WSTRZYMANY
NIEWAŻNY

28
0
0
0

28
0
0
0

28
0
0
0

Przewodniczący stwierdził ważność głosowania i przyjęcie uchwały.
Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 10.02.2018 roku
Dnia 10.02.2018 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na Członków Komisji ds. Etyki PSNLPt
następujących osób: Joanny Buda, Moniki Główczak-Polak, Przemysława Turkowskiego. Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag
do uchwały. W głosowaniu tajnym, na kartkach, poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę głosów:
GŁOS
J. Buda
M. Głowczak-Polak
P. Turkowski
ZA
PRZECIW
WSTRZYMANY
NIEWAŻNY

27
0
0
1

27
0
0
1

27
0
0
1

Przewodniczący stwierdził ważność głosowania i przyjęcie uchwały.
Ad. 4
Benedykt Peczko poinformował, iż w ramach działalności Polskiej Rady Psychoterapii (PRP) najważniejszym zadaniem jest
zarejestrowanie PRP, jako zrzeszenia stowarzyszeń, co spowoduje, iż stanie się ona prawnym partnerem do rozmów z
instytucjami państwowymi – przygotowania do rejestracji w KRS są w toku. Zespół projektowy PRP przygotował
Vademecum psychoterapii, które jest adresowane do urzędników państwowych, w tym służby zdrowia oraz kręgu
odbiorców potrzebujących wprowadzenia w podstawowe pojęcia dotyczące psychoterapii. Poszczególne organizacje
członkowskie PRP partycypują w kosztach wydania Vademecum.
Ad. 5
W związku z informacjami dotyczącymi planów zarejestrowania PRP, jako zrzeszenia stowarzyszeń przeprowadzono
głosowanie w sprawie przystąpienia PSNLPt do PRP, jako stowarzyszenie zrzeszone z PRP.
Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 10.02.2018 roku
Dnia 10.02.2018 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, gotowość przystąpienia SPNLPt do PRP w związku ze
zmianą PRP z ciała nieformalnego w podmiot o osobowości prawnej będącej federacją stowarzyszeń
psychoterapeutycznych, jako stowarzyszenie zrzeszone.
Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. W głosowaniu jawnym oddanych zostało 28 głosów za zrzeszeniem SPNLPt
w PRP w nowej formie prawnej. Przewodniczący stwierdził ważność głosowania i przyjęcie uchwały.
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Ad. 6
Ewa Osóbka-Zielińska poinformowała o działalności PFP. Ewa Osóbka –Zielińska od lutego 2017 jest Członkiem Zarządu PFP,
odbyła 3 wyjazdy na zebrania Zarządu PFP, a jej działalność na rzecz niezależnych psychoterapeutów w Polsce ma też
wymiar promowania modalności neuro-lingwistycznej oraz Stowarzyszenia.

Ad. 7
Podczas Walnego Zgromadzenia SPNLPt zostały zgłoszone następujące wolne wnioski:
1. Magdalena Maria Mastalerz wniosła o wykreślenie jej z Banku w związku ze złożoną rezygnacją – uzgodniono, iż po
dokonaniu zmian w KRS wykreślenie zostanie dokonane w trybie pilnym po uzyskaniu nowego dokumentu KRS.
2. Księgowa wniosła o sprawdzenie „parkingu” dla strony internetowej, weryfikacje kosztów i ustalenie alternatywnych
ofert na rzecz obniżenia kosztów utrzymania strony – wniosek został przyjęty i zostanie poddany rozpatrzeniu przez
Zarząd.
3. Agnieszka Balicka wniosła o umieszczenie na stronie internetowej stałej informacji o składzie Sekcji ds. Nauki i Badań
oraz składzie Sekcji ds. Dialogu z innymi podejściami – wniosek został przyjęty do realizacji.
4. Członkowie SPNLPt wnieśli o wypracowanie i wdrożenie spójnej wizji PR dla Stowarzyszenia oraz podejścia NLPt 
wniosek został przyjęty; uzgodniono, iż Zarząd ukierunkuje dalsze prace w tym zakresie.
5. Członkowie SPNLPt wnieśli o podjęcie próby wypracowania teorii dla modalności (spójny model pracy)  wniosek
został przyjęty; uzgodniono, iż Zarząd ukierunkuje dalsze prace w tym zakresie.
6. Piotr Pawłowski, Benedykt Peczko, Przemysław Turkowski, Ewa Osóbka-Zielińska zgłosili się do Sekcji ds. dialogu z
innymi podejściami  wniosek został przyjęty.
7. Agnieszka Balicka, Joanna Buda, Magda Maria Mastalerz, Piotr Pawłowski zgłosili się do Sekcji ds. Nauki i Badań 
wniosek został przyjęty.
8. Członkowie SPNLPt wnieśli o pozyskanie od Doroty Dyjakon materiałów prezentowanych podczas konferencji EANLP w
roku 2016 – uzgodniono, iż Benedykt Peczko zajmie się sprawą.
9. Przemysław Turkowski wniósł o podjęcie aktywnych działań na rzecz propagowania NLPt w formie zorganizowanej
konferencji, w zorganizowanie której zaangażowana zostanie aktywnie Sekcja ds. nauki i badań – wniosek został
przyjęty i zostanie poddany rozpatrzeniu przez Zarząd .
10. Przemysław Turkowski wniósł o aktywne uczestnictwo osób chcących zaangażować się w działania na rzecz
przeprowadzenia badań na temat stosowania metody w przypadku fobii – uzgodniono, iż chętni zgłaszać się będą do
Przemysława T za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Benedykt Peczko wniósł o powołanie w ramach Sekcji ds. Nauki i Badań zespołu roboczego, który będzie regularnie
pracował nad realizacją celów dotyczących działań naukowo-badawczych – wniosek został przyjęty; uzgodniono, że
Przemysław T, jako przewodniczący sekcji wspólnie z zespołem wypracuje cele dla sekcji, organizację pracy sekcji
(cykliczne spotkania, zadania) oraz terminarz spotkań; uzgodnienia organizacyjne zostaną przesłane do Sekretarza
Zarządu, a następnie omówione podczas posiedzenia Zarządu.
12. Monika Radzio wniosła o powołanie formalnego projektu, zespołu projektowego oraz wypracowanie ram dla projektu
dotyczącego przeprowadzenia badań nad skutecznością NLPt w przypadku pracy z Fobią; M. Radzio zgłosiła swoje
wsparcie dla przewodniczącego sekcji i jej członków w przeprowadzeniu działań organizacyjnych  wniosek został
przyjęty do realizacji.

Przewodniczący Przemysław Turkowski podsumował spotkanie i zamknął Walne Zebranie Członków PSNLPt.

Protokolant:

Monika Radzio

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

Przemysław Turkowski
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