
Protokół 

z zebrania zarządu SWPCz 

Plenum 2/2004 

z dnia 03.12.2004 r. godz 1200  
przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie 

 
 
W zebraniu wzięli udział: 
 
członkowie zarządu  
(wg załączonej listy) 
 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie, otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad 

2. Perspektywiczny plan pracy na lata 2004 – 2009 

3. Samookreślenie się członków odnośnie działalności w obecnej kadencji 

4. Plan pracy na 2005 rok 

5. Dyskusja 

6. Wolne wnioski 

7. Uchwały zarządu 
 
Ad1. 

Zebranie otworzył prezes J. W. Pilarczyk, witając zgromadzonych przedstawił 

porządek zebrania.  

Następnie zaproponował, aby każdy nowowybrany członek zarządu powiedział kilka 

słów o sobie.  

Porządek zebrania został przegłosowany jednomyślnie. 

Każdy członek zarządu został przedstawiony zebranym.  

Jan Walenty Pilarczyk – abs. Wydz. Met z 1970 roku, profesor nadzwyczajny na 

Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz. 

Leszek Pustuł – abs.Wydz.. Met z 1974 roku, właściciel Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego „Almet”, zajmuje się odlewnictwem oraz produkcją wyrobów ze srebra. 

Kazimierz Łyczko – abs.Wydz.. Met z 1970 roku, dziekan Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Informatyki PCz. 

Marek Rabenda – abs.Wydz.. BM z 1970 roku, adiunkt na Wydziale Zarządzania PCz. 
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Bartłomiej Gajecki – abs.Wydz.. Zarz. z 2000 roku, prezes zarządu w FON S.A. w 

Częstochowie. 

Wanda Jeziorska – abs.Wydz..Met z 1971 roku, adiunkt PCz. 

Zdzisław Machura – abs.Wydz.. Met. z 1974 roku, właściciel firmy „PHU Baza” 

zajmująca się handlem i działalnością ubezpieczeniową. 

Jacek Sipa  - abs. Wydz. BM z 1959 roku, emeryt. 

Tolimira Warchoł – abs.Wydz.. Włókienniczego z 1960 roku, emerytka. 

Jerzy Maciej Rachtan – abs.Wydz..Met z 1969 roku, właściciel firmy „Rachtan i Syn” 

zajmującej się handlem drzewnym w Zawierciu 

Jerzy Pelczarski – abs.Wydz..Met. z 1961 roku, właściciel firmy „Juwit” firmy 

projektowej, zajmującej się projektowaniem inżynierskim taboru kolejowego w 

Świętochłowicach.. 

Marian Kieloch – abs.Wydz..Met, z 1969 roku, prof. PCz na Wydz. Inżynierii 

Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz. 

Jadwiga Bieleninik –samodzielna księgowa PCz od 1970, księgowa SWPCz od 1999r.  

Irena Knap – abs. Wydz. BM z 1968 roku, adiunkt na Wydz. Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki PCz. 

Krystyna Wysocka – abs.Wydz.. wykładowca na Wydz. Inżynierii Procesowej, 

Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz. 

Elżbieta Łabuda – abs.Wydz.. prodziekan ds. Studiów Zaocznych, adiunkt na Wydz. 

Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz. 

Marek Nita – abs.Wydz.. El z 1973 roku i Bud. Z 1976 r., adiunkt na Wydz. 

Budownictwa PCz, 

Leopold Sikora – abs.Wydz..Met. z 1956 roku, właściciel firmy zajmującej się 

produkcją i sprzedażą farb i lakierów z Katowic 

Lech Dobosz – abs.Wydz..Met. z 1972 roku, właściciel hurtowni ze środkami BHP 

„Elde” 

Zofia Dziewiątkowska – abs.Wydz..Met. z 1981 roku, właścicielka firmy usługowej 

poligraficznej Adamigo  

Czesław Cichoń – abs. Wydz..Met. z 1963 roku, adiunkt na Wydz. Inżynierii 

Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz. 

Janusz Miller – abs. Wydz.. Włókienniczego, emeryt 

Stanisław Kruszyński – abs. Wydz..Met z 1978 roku, wykładowca na Wydz. Inżynierii 

Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz. 
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Jerzy Szkutnik – abs.Wydz..El. z 1972 roku, z-ca dyrektora Instytutu 

Elektroenergetyki na Wydz El. PCz. 

 

Kol. J. Pelczarski przedstawił działalność koła na Śląsku. Koło zrzesza (głównie z roczników 

60, 70) ok. 40 osób. Prowadzi rutynowe spotkania, organizuje własny Dnia Hutnika. Koło 

dąży do regionalizacji, nawiązuje kontakty między absolwentami PCz oraz umożliwia 

wymianę informacji biznesowych 

 

Ad. 2 i Ad. 3 

 

Przewodniczący zebrania Jan. W. Pilarczyk przedstawił propozycje zadań zarządu na 

lata 2004 – 2009. Dodał, że prezydium do każdego ze zadań ma wstępną koncepcję zespołu, 

który powinien przygotować w najbliższym czasie tj. do końca roku, biznes plan dot. 

wykonania tych zadań. 

 

Zadanie nr 1 

Utworzenie Funduszu Stypendialnego dla najlepszych studentów oraz pomoc wyróżniającym 

absolwentom w zdobywaniu pracy  

- współdziałanie z Klubem Integracyjno-Promocyjnym 

- współdziałanie z Wydziałami Uczelni 

- współdziałanie z Kołami Terenowymi 

- pozyskanie studentów i młodych absolwentów dla realizacji promocji 

Stowarzyszenia i Klubu 

Skład zespołu: szef zespołu – Kazimierz Łyczko, członkowie – Czesław Cichoń 

 

Zadanie nr 2 

Współpraca Stowarzyszenia z organizacjami NOT i Stowarzyszeniami innych Uczelni a w 

szczególności z „Klubem Eksportera” w Warszawie, którego nadrzędnym celem jest działanie 

na rzecz osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Skład zespołu: Leszek Pustuł, Zbigniew Jakubas, Stanisław Kruszyński, Jan W. Pilarczyk, 

Jacek Sipa, Jerzy Szkutnik, Jerzy Pelczarski 

 

Zadanie nr 3 
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Aktywizacja działalności Stowarzyszenia w poszczególnych Wydziałach Uczelni – 

reaktywowanie Struktur Oddziałów, współpraca z Władzami Wydziałów  

Skład zespołu: szef zespołu – Marek Nita, członkowie – Kazimierz Łyczko, Elżbieta Łabuda, 

Jerzy Szkutnik, współpraca: Marek Janik, Lech Czarnota 

 

Zadanie nr 4 

Założenie Koła Seniorów – Absolwenci i Pracownicy Uczelni 

Skład zespołu: szef zespołu – Janusz Miller, członkowie – Rościsław Juszczuk, Tolimira 

Warchoł 

 

Zadanie nr 5 

Opracowanie zasad pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz organizowanie opieki 

i pomocy materialnej dla rodzin po zmarłych członkach Stowarzyszenia. 

Skład zespołu: szef – Wanda Jeziorska, członkowie -  Jadwiga Ćwiękowska, Zdzisław 

Machura. 

 

Zadanie nr 6 

Wykorzystanie strony internetowej Stowarzyszenia do prezentacji ofert pracy z firm 

Absolwentów i CV Absolwentów poszukujących pracy. 

Skład zespołu: szef – Leszek Dobosz, członkowie – Maciej Radziejowski, Bartłomiej Gajecki, 

Jerzy Pelczarski, współpraca - Leszek Matej. 

 

Zadanie nr 7 

Kontynuowanie sprawdzonych form integracji Absolwentów i promocji Uczelni takich jak: 

Absolwent Roku, Mistrzostwa Narciarskie, Rajdy Samochodowe oraz poszukiwanie nowych 

rozwiązań. Propozycja: przejęcie przez SWPCz organizacji Spotkań Pod Kadzią od 

przyszłego roku.  

Na najbliższym Prezydium Zarządu – zgłoszenie kandydatów do konkursu Absolwent Roku. 

 

Zadanie nr 8 

Tworzenie nowych Kół Terenowych w regionach Polski, gdzie pracuje wielu Absolwentów 

PCZ – m.in. .Wybrzeże, Stalowa Wola, Ostrowiec Świętokrzyski. 

Skład zespołu: szef – Zdzisław Machura, członkowie – Stanisław Kruszyński,  
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Zadanie nr 9 

Opracowanie zasad naboru nowych członków Stowarzyszenia z Absolwentów Uczelni z lat 

80, 90 i lat ostatnich 

- współpraca z prodziekanami ds. Nauczania Wydziałów Uczelni 

- przekazywanie materiałów promocyjnych SWPCz i Klubu Integracyjno-Promocyjnego 

dyplomantom Wydziałów w okresie finalizowania ich prac 

Skład zespołu: szef zespołu – Marek Nita, członkowie – Kazimierz Łyczko, Elżbieta Łabuda, 

Jerzy Szkutnik, współpraca - Marek Janik, Lech Czarnota 

 

Zadanie nr 10 

Kontynuacja działań wspierających ochronę zabytków polskiego przemysłu takich jak np. 

Muzeum Starego Hutnictwa w Sielpi. 

Skład zespołu: szef zespołu – Marian Kieloch, członkowie - Stanisław Kruszyński,  

 

Zadanie nr 11 

Przygotowywanie programów TV i radiowych (ogólnopolskich i lokalnych) prezentujących 

wybitnych Absolwentów Uczelni - artykuły promocyjne w prasie branżowej jak Przegląd 

Techniczny. 

Skład zespołu: szef zespołu – Marek Rabenda, członkowie - Bartłomiej Gajecki, Stanisław 

Wójcik, Andrzej Szeląg, Grzegorz Lipowski, Jerzy Pelczarski 

 

Zadanie nr 12 

Tworzenie Kół Absolwentów za granicą (wzorem Koła w Montrealu), odnawianie i 

poszukiwanie kontaktów z naszymi Absolwentami w świecie. 

Skład zespołu: szef zespołu – Michał Korwin – Szymanowski,  

 

Zadanie nr 13 

Prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie środków do realizacji zadań SWPCz. 

Skład zespołu: szef zespołu – Leszek Pustuł 

 

Ad. 4 

 

Kol. J. W. Pilarczyk przedstawił plan pracy Stowarzyszenia na rok 2005: 

- Mistrzostwa Narciarskie - marzec 
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- Konkurs Absolwent Roku - kwiecień 

- Rajd Samochodowy – 14 maj 

Spotkanie Klubu IP – kwiecień, 23 wrzesień 

- wspólnie z KIP zorganizowanie na jesieni Konferencji połączonej z wystawą osiągnięć 

Absolwentów PCz 

- wysłanie kart świątecznych - grudzień 

- wydanie informatora Kto-Kim 

- współpraca z czasopismem środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska” 

- nabór nowych członków do KIP ( każdy z członków zarządu pozyska min. 1) 

- cel na koniec kadencji: 2000 członków w Stowarzyszeniu i 200 osób w KIP 

 

Ad. 5 

W dyskusji: 

 

Kol. L. Pustuł zaproponował, aby ewentualne stypendium dla studentów 

wyróżniających się w nauce przyznawane było co pół roku w kwocie 200 – 300 zł.  

Wybór stypendystów będzie należał do dziekanów. 

Kol. Cz. Cichoń zgłosił propozycję zorganizowania Balu Karnawałowego, Karczmy 

Piwnej oraz innych imprez (np. kulig lub wycieczki) w celu pozyskania środkówfinansowych. 

Zaproponował także wprowadzenie częstszych roboczych spotkań na wydziałach członków 

odpowiednich zespołów pracujących nad danym zadaniem. 

Kol. L. Pustuł zaproponował utworzenie w ramach struktur Stowarzyszenia 

studenckiej działalności gospodarczej. Mogłaby być to działalność usługowa typu sprzątanie, 

akcja Mikołaj itp.  

Odnosząc się do propozycji zorganizowania Karczmy Piwnej, dodał, że byłaby to dobra 

okazja do zebrania funduszy np. przez licytacje. 

Kol. St. Kruszyński wystąpił z propozycją, aby Stowarzyszenie prowadziło 

działalność gospodarczą, np. różnego rodzaju badania naukowe. 

Kol. L. Dobosz wyraził odmienne zdanie dot. zadania nr 13. Zaproponował zwrócenie 

większej uwagi na pozyskanie funduszy ze sponsorigu zamiast rejestracji działalności 

gospodarczej.  

Wystosował też apel, aby każdy z członków zarządu po ustaleniu odpowiedniej składki 

miesięcznej, systematycznie ją wpłacał na konto Stowarzyszenia. Byłby to fundusz na bieżące 

potrzeby biura.  
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Kol. J.M. Rachtan wysunął sugestię organizowania różnych sympozjów, na 

organizowaniu których można pozyskać duże fundusze.  

Podał za przykład zorganizowanie przez partię Jedność Rzemieślniczo – Kupiecką Krajowego 

Zjazdu Izby Optycznej w Hotelu Gołębiowskim. Zapraszając też tam ok. 50 światowych firm 

optycznych Krajowa Izba Optyczna zarobiła 200 tys. zł. 

Kol. J. W. Pilarczyk zaapelował, aby każdy zespół, przygotował w najbliższym czasie 

tj. do końca roku, plan wykonania swoich zadań.  

Wysunął propozycję, aby spotkania zarządu odbywały się nie raz na pół roku, jak dotychczas, 

lecz raz na kwartał. 

Kol. L. Pustuł zaproponował, aby zwiększyć liczbę firm, które zamieszczone będą w 

KTO - KIM, ustalić status Członka Wspierającego, ustanowić kwotę składki Członka 

Wspierającego. Ta kwestia będzie również tematem spotkania zarządu KIP w styczniu. 

Kol. Z. Dziewiątkowska zauważyła, że skuteczniejsze jest uzyskanie darowizny z 

mniejszych firm, zwłaszcza przez bezpośredni kontakt, niż z dużych, ze względu na różne 

kontrole i obostrzenia związane z wydatkami firmy. 

Kol. L. Sikora zabrał głos w sprawie pomocy studentom wyższych lat w poszukiwaniu 

miejsc pracy. Byłby to wielki sukces, gdyby poprzez Stowarzyszenie studenci mogli 

pracować, bądź przygotować się do pewnej pracy po ukończeniu Uczelni. Jest wiele 

możliwości stworzenia miejsc pracy np. przy zagospodarowaniu odpadów, badania nad 

biopaliwami, nad metodami wiązania metali. Taka działalność gospodarcza Stowarzyszenia 

mogłaby przynieść wymierne profity. 

Kol. J. Bieleninik zauważyła, że najmniej ryzykownym przedsięwzięciem, w którym 

Stowarzyszenie mogłoby pozyskać fundusze, jest organizowanie różnego rodzaju konferencji. 

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie może organizować konferencje, ponieważ mieszczą się 

one w działalności statutowej a każdy wydział organizuje kilka konferencji w ciągu roku.  

Kol. J. Miller zaapelował o wysłanie w tym roku kartek świątecznych do członków 

Stowarzyszenia, pomimo trudności finansowych. Zauważył, że wielu, zwłaszcza starszych 

absolwentów, czeka na taki wyraz pamięci i więzi z Uczelnią. 

Kol. T. Warchoł dodała, że w liście wysłanym wraz z kartkami świątecznymi, 

powinna się znaleźć informacja o Stowarzyszeniu oraz przypomnienie o wpłacie i wysokości 

składki. 

Kol. K. Łyczko zgłosił propozycję, aby ewentualne przyznane stypendium było 

wręczane przy okazji różnych uroczystości, by pokazać również inną działalność SWPCz. Na 
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wydziałach przed obroną pracy dyplomowej należy poczynić działania, które zachęcałyby 

studentów do zapisania się do SWPCz.  

Kol. J. Pelczarski zaproponował zrobienie bilansu możliwości uzyskania pieniędzy na 

Uczelni i poza nią. Także opracowanie w pierwszej kolejności planu wydatków potrzebnych 

do każdego zadania, a następnie planu pozyskania do nich funduszy i wytypować 

odpowiednie osoby za to odpowiedzialne.  

Kol. J. W. Pilarczyk zauważył, że przy organizacji 3 imprez rocznie (Absolwent Roku, 

Kadź i Sylwester), przy dochodzie 10 tys. z każdej imprezy, problemy finansowe powinny 

zniknąć. 

Kol. L. Pustuł zaapelował o większy przepływ informacji między Kołami Terenowymi 

oraz więcej informacji na wydziałach nt. działalności SWPCz. 

Kol. M. Kieloch wyraził nadzieję, że Stowarzyszenie pomoże w dotarciu do 

sponsorów, którzy przekazaliby darowizny na działalność Klubu Ochrony Zabytków Techniki. 

 

Ad 6. 

Wolne wnioski 

a. Powierzenie obowiązków Dyrektora Biura Stowarzyszenia sekretarzowi S. 

Kruszyńskiemu - wniosek L. Pustuła – przyjęty jednogłośnie 

b. Zmiana brzmienia zadania nr 13 z „Prowadzenie działalności gospodarczej, 

pozyskiwanie środków do realizacji zadań SWPCz” na: „Systematyczne 

pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia” - 

wniosek L. Dobosza – przyjęty jednogłośnie 

 

Ad. 7 

Uchwały: 

 

a. Uchwała nr  7/12/04 o powierzeniu obowiązków Dyrektora Biura 

Stowarzyszenia sekretarzowi S. Kruszyńskiemu 

b. Uchwała nr  8/12/04 o zadaniach SWPCz na nową kadencję 2004 – 

2009 

 

Uchwały podjęte zostały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności 20 
członków zarządu ( wg. listy obecności). 
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Kol. J. W. Pilarczyk podziękował zebranym za przybycie, przekazał świąteczne 

życzenia, przypominając o następnym spotkaniu roboczym w styczniu. 

Na tym zebranie zakończono. 

 
 
 
sporządził:          zatwierdził: 
 
Katarzyna Siedlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Częstochowa, dnia 03.12.2004 r. 
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