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Skład Zarządu w kadencji 2020-2021 

1. Urszula Skonecka – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia 

2. Barbara Banasik – Sekretarz Zarządu  

3. Monika Klimkowska – Skarbniczka Zarządu 

4. Klaudia Waryszak-Lubaś – Członkini Zarządu 

5. Kacper Gwardecki – Członek Zarządu  

6. Agnieszka Gałka – Członkini Zarządu 

7. Justyna Janiszewska – Członkini Zarządu (rezygnacja z funkcji w trakcie kadencji) 

 

Wstęp 

Podczas minionej kadencji prace Zarządu w dużej mierze związane były z przygotowaniami do 

przyjęcia nowej globalnej strategii oraz strategii krajowej, a także z wyzwaniami spowodowanymi 

wybuchem pandemii i dostosowaniem Stowarzyszenia do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. 

Częściowo na zakres i przebieg prac miała również sytuacja wewnętrzna (zarówno w kraju, jak i 

wewnątrz Stowarzyszenia), wymagająca bieżącego monitorowania i reagowania. W niniejszym 

sprawozdaniu zaprezentowane są efekty prac podejmowanych w ciągu ostatniego roku. 

 

Priorytety pracy Zarządu 

Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International na kadencję 2019-2020 przyjął następujące 

priorytety:  

1. Zarząd pracuje intensywnie i efektywnie oraz dba o bieżące komunikowanie o swoich 

działaniach; 

2. W zakresie stosunków wewnętrznych Zarząd podejmuje działania mające na celu 

zagwarantowanie stabilnego rozwoju organizacji, bezpieczeństwa oraz ustrzeżenie jej przed 

potencjalnymi ryzykami; 

3. Zarząd podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności członkiń i członków 

Stowarzyszenia; 

4. Zarząd aktywnie uczestniczy w międzynarodowych procesach zachodzących w ruchu 

globalnym. 

 

Wskaźniki realizacji w/w priorytetów zostały przedstawione w tej samej uchwale. Zarząd podczas 

spotkania dnia 9 czerwca 2021 roku przeprowadził ewaluację realizacji przyjętych priorytetów, przy 

zastosowaniu tych wskaźników. Podczas ewaluacji zwrócono uwagę na działania polegające na m.in. 

aktywnym uczestnictwie w spotkaniach międzynarodowych, czynnym udziale w Forum Regionalnym 



2021 oraz w Globalnym Zgromadzeniu 2020, współprzygotowaniu Forum Regionalnego przez 

Prezeskę, która była członkinią Komitetu Przygotowawczego, reagowaniu na wyzwania związane z 

pracą zdalną, pracach nad strategią globalną i krajową, w tym zorganizowaniu webinaru dla osób 

członkowskich na ten temat, a także w regularnych, merytorycznych spotkaniach zarządu i 

adekwatnej reakcji na pojawiające się zagrożenia czy zmiany legislacyjne. 

 

Działalność w ruchu międzynarodowym 

Zarząd był czynnie zaangażowany w dyskusje i podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia strategii 

globalnej, który to temat zdominował prace ruchu globalnego w ostatnim roku. 

Prezeska Zarządu w imieniu Zarządu brała udział w webinariach i wideokonferencjach oraz w 

dyskusjach mailowych. Ponadto podczas Globalnego Zgromadzenia 2020 polska sekcja, 

reprezentowana przez delegację w składzie: Draginja Nadaždin i Urszula Skonecka, aktywnie 

uczestniczyła w pracach ruchu, uczestnicząc w dyskusjach nad kierunkami działań i rozwoju ruchu 

globalnego. 

W okresie od kwietnia do maja 2021 roku odbyło się Forum Regionalne dla Europy i Azji Środkowej 

(w formie online, w postaci kilkunastu spotkań na przestrzeni miesiąca), wzięły w nim udział Urszula 

Skonecka (Prezeska) i Draginja Nadaždin (Dyrektorka). Podczas Forum omówiono propozycje 

strategii globalnej, a także pozostałe uchwały, które zostały zgłoszone pod obrady Globalnego 

Zgromadzenia, które odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Prezeska Zarządu została wybrana na 

kolejną 2-letnią kadencję w skład Komitetu Przygotowawczego Sekcji Europejskich i 

Środkowoazjatyckich (ECA PrepCom), odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie forów 

regionalnych. 

 

Komunikacja z członkostwem 

Urszula Skonecka, Prezeska Zarządu, spotkała się z aktywistami i aktywistkami podczas webinarów 

dotyczących struktury Stowarzyszenia i ruchu globalnego oraz strategii globalnej i strategii krajowej. 

Podczas swojej kadencji Zarząd zwolnił licznych aktywistów i aktywistki z obowiązku opłaty składki 

członkowskiej w związku z ich zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia.  

Zarząd zaangażował się w działania mające na celu zmiany językowe w regulaminach grup lokalnych 

i tematycznych i przyjął uchwały zatwierdzające zmiany zainicjowane przez Biuro i aktywistów. 

 

Strategiczne dyskusje 

Zarząd prowadził strategiczne dyskusje dotyczące ważnych kwestii dla Stowarzyszenia. Wśród nich 



wymienić należy: 

a) strategię globalną i strategię krajową, 

b) trudną sytuację w Polsce w zakresie ochrony praw człowieka, szczególnie wolności słowa, 

wolności zgromadzeń, niezależności i niezawisłości sędziów, mowy nienawiści; 

c) strukturę Biura, w tym przeprowadzone zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia. 

 

Bieżąca praca Zarządu 

W trakcie kadencji Zarząd zajmował się przyjmowaniem nowych członków i członkiń w poczet 

Stowarzyszenia, a także podejmowaniem uchwał w przedmiocie zgłaszanych wniosków o rejestrację 

nowych grup szkolnych / lokalnych. 

Zarząd był zaangażowany w dalsze procesy związane z odzyskiwaniem wierzytelności wobec IF-

Poland Sp. z o.o. w upadłości, a także wobec jej hiszpańskiej spółki-matki. 

Zarząd za uczestniczył w rekrutacji na stanowiska menedżerskie. Jeżeli sytuacja tego wymagała, 

Zarząd angażował się w inne kwestie związane z zatrudnieniem pracowników i pracownic Biura. 

Zarząd na bieżąco monitorował zmiany legislacyjne (zarówno przyjęte ustawy, jak i zgłoszone 

projekty ustaw), a także analizował, w jaki sposób dana zmiana legislacyjna wpływa na sytuację 

Stowarzyszenia – tak sytuację prawną, jak i obowiązki Stowarzyszenia.  

Zarząd przeprowadził ewaluację Dyrektorki oraz omówił jej cele na kolejny rok.  

Ponadto w ramach bieżących działań Zarząd tworzył i opiniował liczne dokumenty: umowy, opinie, 

pisma procesowe i przedprocesowe, jak również zapewniał wsparcie prawne dla Stowarzyszenia, 

a także wspierał Dyrektorkę w procesie rekrutacji. 


