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XIII spotkanie zarządu EMCC 
Data spotkania: 12/06/2017 

Rodzaj spotkania: Zebranie zarządu 

Organizator: Agnieszka Kaseja 

Chronometrażysta:  

Protokolant: Robert Łężak 
 

Uczestnicy: Agnieszka Kaseja, Robert Łężak, 
Jakub Świniarski, Magdalena 
Kozioł 

Prosimy przeczytać:  

Prosimy przynieść:  
 

 

Tematy 
Imię i nazwisko 

osoby prowadzącej: Agnieszka Kaseja 

Sporządzono 
notatki?  

 

Dyskusja: 14:30 

Sprawy ogólne 

 14.06.2017 Rusza konferencja Badawcza EMCC Londyn 

 Promować ankiety (coaching i superwizja 

 Wybory nowego prezydenta EMCC International 

 Księgowość EMCC International jest w coraz lepszej kondycji  

 Organizacja Konferencji Badawczej w przyszłości w Polsce? 

 Nowi członkowie 

 Przygotowanie do Coachowiska 2017 – 3 dni warsztatow 3 godz. + udział prezesa EMCC Pl w jury nagród 
NOWOŚC oraz propozycja nagrody wlasnej EMCC – nazwa! 

 Patronaty (medialny – obie strony siebie promują, merytoryczny – osoba wnosi coś merytorycznego do imprezy, 
honorowy – w przypadku instytucji lub osób które mają wysoką rangę) 

  Strategia EMCC – ACTION PLAN 

 

Wnioski: Zobowiązania: 

1. Zerknąć na stronę konferencji i na strony 

innych EMCC żeby zerknąć na strony innych 

2. Dać posta o zmianie konferencji w 

Amsterdamie 

3. Promować ankietę o superwizji, wysłać 

newslettera z ankietą 

4. Michael Moral przyjeżdża do Polski na 

Coachowiskoi warto z nim współpracować 

5. Mamy 2 nowych członków z coach Wise i 

USWPS 

6. Może informacja o nowych członkach na 

stronie? 

7. Na coachowisku będziemy mieli 3 warsztaty po 

3 godziny 

8. Ostatniego dnia na coachowisku będzie gala 

na której będą wręczane nagrody na 

najlepszego coacha, Agnieszka będzie w jury 

9. Może powinniśmy mieć własną nagrodę na 
najlepszą prace licencjacką, magisterską i 

doktorską coachingu 

10. Tematy do newsletara: 14 lipca ipreza, 

konferencja mentoringowa, globalna ankieta o 

superwizji 

1. Robert sprawdzi co się dzieje na stronach 
międzynarodowych o konferencji badawczej 

2. Przygotować sobie tematy warsztatów na 
coachowisko 

3. Agnieszka przygotuje dokument w sprawie 
NAGRODY EMCC Poland dla badaczy coachingu i 
mentoringu, który możemy wysłać do uczelni + 
doodlew sprawie nazwy nagrody 

4. Magda odpowiedzialna za projekt lepszego 
wykorzystania wizyty Michel Moral 

5. Magda przygotuje gry zapoznawcze na spotkanie 
otwarte 

6. Kuba przygotuje prezentację EMCC podczas 
spotkania otwartego 14 lipca 

7. Magda przygotuje politykę partnerstwa do końca 
czerwca 2017-06-12 

8. Agnieszka z Jakubem - Przygotować w mailu 
powitalnym ankietę z zapytaniem skąd 
się dowiedziałeś o EMCC czyli skąd przyszedłeś i 
dodać rubrykę czy możemy wykorzystać twój 
wizerunek na FB i na stronie EMCC. 
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11. Polityka patronatów 

12. Chcemy mieć patronaty 

 

 

9. Kuba przygotuje action plan i wrzuci na gmaila 

10. Robert sprawdzić clickmitiga czy wszystko jest w 
płatnej wersji 

11. Robert zrobi 2 strony z podzikowaniem za 
rejestrację i z podziękowaniem za udział w 
webinarze 

12. Aga wyśle do Amandy maila z Paniami z EY 

13. Aga – fakty medialne z konferencji   

14. Aga - Umowa z Kasią Pisula do podpisania 

 

Podsumowanie: 

 

Czynności do wykonania: Osoba odpowiedzialna: Termin ostateczny: 
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