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Przyrzeczenie Toastmastera 

A Toastmaster’s Promise 

 
 
Jako członek organizacji Toastmasters International i mojego Klubu przyrzekam... 
As a member of Toastmasters International and my club, I promise... 

 Regularnie przychodzić na spotkania klubu; 
To attend club meetings regularly; 

 Przygotowywać wszystkie moje przemówienia i projekty przywódcy najlepiej jak potrafię, kierując 
się wytycznymi projektów z podręczników Kompetentnego mówcy, Zaawansowanego mówcy lub 
Kompetentnego przywództwa; 
To prepare all of my speech and leadership projects to the best of my ability, basing them on projects in the Competent 
Communication, Advanced Communication or Competent Leadership manuals; 

 Przygotowywać się i wypełniać przydzielone funkcje na spotkaniach klubowych; 
To prepare for and fulfill meeting assignments; 

 Dawać członkom Toastmasters pomocne i konstruktywne oceny; 
To provide fellow members with helpful, constructive evaluations; 

 Pomagać w utrzymaniu pozytywnej, przyjacielskiej atmosfery w klubie niezbędnej do nauki i 
rozwoju każdego z członków klubu; 
To help the club maintain the positive, friendly environment necessary for all members to learn and grow; 

 Służyć mojemu klubowi jako członek zarządu, kiedy zostanę o to poproszony; 
To serve my club as an officer when called upon to do so; 

 Traktować kolegów i koleżanki z naszego klubu, a także gości z szacunkiem i uprzejmością; 
To treat my fellow club members and our guests with respect and courtesy; 

 Zapraszać gości na spotkania klubowe tak, aby mogli oni poznać korzyści wynikające z 
członkostwa w organizacji Toastmasters International; 
To bring guests to club meetings so they can see the benefits Toastmasters membership offers; 

 Stosować się do zasad i wytycznych wszystkich programów edukacyjnych Toastmasters 
International; 
To adhere to the guidelines and rules for all Toastmasters educational and recognition programs; 

 Utrzymywać wysokie standardy szczerości i etycznego postępowania podczas wszystkich działań 
jako Toastmaster/Toastmasterka. 
To maintain honest and highly ethical standards during the conduct of all Toastmasters activities. 

 
 

 Niżej podpisany/podpisana: 
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