
Organizacja spotkań 
statutowych NGO 
w trybie  on-line 



Dlaczego warto?

Wychodzimy naprzeciw potrzebom Stowarzyszeń, które w trudnych czasach pandemii muszą realizować
obowiązki statutowe, w tym przeprowadzać zgromadzenia władz Stowarzyszeń. Dlatego proponujemy
rozwiązanie umożliwiające prowadzenie posiedzeń:

• Zarządów Stowarzyszenia
• Walnych Zebrań Stowarzyszenia
• Komisji Rewizyjnych

w sposób zdalny w trybie ONLINE 

Co na to prawo? Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
w art. 17 wprowadziła zmiany w prawie o stowarzyszeniach dotyczące zgromadzeń władz stowarzyszeń.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10
po ust. 1 dodano ust. 1a–1e, które umożliwiają i regulują posiedzenia władz stowarzyszenia
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie on-line.



Organizujemy obrady:

1. Zarządów Stowarzyszenia

2. Walnych Zebrań Stowarzyszenia

3. Komisji Rewizyjnych

a także inne spotkania wynikające z potrzeb klienta

Zaufały nam liczne Stowarzyszenia, którym pomogliśmy zrealizować różnego typu wydarzenia!

Zapewniamy:

● Próby dla organizatorów
● Testy techniczne dla uczestników
● Wsparcie techniczne podczas wydarzenia
● Spełnienie wszystkich wymogów 

prawnych, w tym obowiązków 
wynikających z RODO



Jak to robimy?
• Zapewniamy platformę online do spotkań zdalnych

z łatwym dostępem dla każdego uczestnika, który łączy się
z nią za pomocą zabezpieczonego linku otrzymanego
e-mailem

• Każdy z uczestników ma możliwość śledzenia i czynnego
uczestnictwa w spotkaniu prowadzonym przez moderatora,
będąc w dowolnie wybranym miejscu, korzystając
z własnych środków komunikacji elektronicznej
np. komputera, laptopa, telefonu, tabletu, innych

• Platforma umożliwia prezentowanie w czasie rzeczywistym
plików multimedialnych typu prezentacje, filmy, zdjęcia,
dokumenty, inne

• Sprawdzamy listę obecności wydarzenia w celu weryfikacji
kworum

• Klient otrzymuje nagranie całego wydarzenia

• Każdy z uczestników ma możliwość zabrania głosu i wniesienia
wniosków formalnych

• Umożliwiamy przeprowadzenie głosowań jawnych jak i tajnych
w trybie on-line z prezentacją zagregowanych wyników po
głosowaniu

• Przygotowujemy raporty zawierające listy uczestników
(z dokładnym czasem ich udziału), wyniki głosowań jawnych
i tajnych

• Każde spotkanie kończymy ankietą, w której uczestnicy spotkania
mogą wyrazić swoją opinię lub komentarz



Inne możliwości:

Organizujemy także inne wydarzenia 
on-line:

• Webinaria

• Konferencje 

• Szkolenia

Dodatkowe funkcjonalności:

• Tłumaczenie symultaniczne
• Prezentacje wielojęzyczne



Kontakt:

Aleksandra Cybulska 

e-mail: aleksandra.cybulska@alcore.pl

Tel: 502 558 847

www.alcore.pl
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