
Protokół 

z zebrania zarządu SWPCz 

dnia 20.09.2004 r. w małej Sali Senatu PCz o godz 1200  
przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie 

 
 

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

Porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych. 
2. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie i ich zatwierdzenie. 
3. Omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zjazdu 
4. Dyskusja 
5. Uchwały i wnioski. 

 

Zebranie otworzył prezes kol. Jan W. Pilarczyk. Powitał zebranych i przedstawił 

porządek spotkania.  

Kol. Leszek Pustuł, przedstawił projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia.   

Następnie głos zabrał kol. Janusz Miller omawiając kolejne poprawki 

Prezes poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego jednomyślnie zatwierdzono 

nowe brzmienie odpowiednich punktów i paragrafów. 

Kol. Janusz Miller przedstawił propozycję ustanowienia medalu „Zasłużony 

absolwent PCz”. Omówił warunki jego przyznawania.  

Prezes Jan. W. Pilarczyk zaproponował powołanie Kapituły przyznającej medal.  

Przewodniczący zebrania poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego 

wyłoniono Kapitułę w składzie: przewodniczący Leopold Jeziorski, sekretarz Janusz Miller, 

Rościsław Juszczuk, Jan W. Pilarczyk. 

Kol. Jan W. Pilarczyk przedstawił wniosek o powołanie Koła Terenowego nr 3  

w Zawierciu i zaproponował skład zarządu, co zostało przyjęte aplauzem. 

Przewodniczący zebrania poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego wyłoniono 

zarząd w składzie: Jerzy Rachtan – prezes, Włodzimierz Bartosik, Stefan Chawuła.  

Następnie, realizując kolejny punkt zebrania, Kol. Stanisław Kruszyński odczytał 

scenariusz Walnego Zjazdu. 

W dyskusji: 

Kol. Leszek Pustuł podkreślił, że Walny Zjazd jest doskonała okazją, dla promocji 

Stowarzyszenia. W związku z tym zaproponował, aby: na każdym spotkaniu w Katedrze 



poświęcić kilka minut na zaprezentowanie SWPCz, ustawić stolik obok sali widowiskowej w 

celu przyjmowania składek członkowskich. 

Kol. Irena Knap zaproponowała, aby sprawozdanie Komisji Rewizyjnej uwidoczniło 

zebranym członkom, że to oni dźwigają na swych barkach ciężar utrzymania Stowarzyszenia. 

Kol. Jadwiga Bieleninik zauważyła, że wysyłka wraz z życzeniami świątecznymi 

przekazów z kwotą składki, przyczyniło się do tego, że większa liczba członków uregulowała 

składkę. 

Wynik dyskusji został zapisany w punktach we wnioskach. 
 
 Uchwały:  
 

1. Uchwała o zatwierdzeniu zmian w Statucie,  

2. Uchwała o ustanowieniu medalu „Zasłużony absolwent PCz”, warunków jego 

przyznawania i powołanie Kapituły przyznającej medal.  

3. Uchwała o powołaniu Koła Terenowego SWPCz nr 3 w Zawierciu i powołaniu 

władz koła. 

 
Wnioski: 
 

1. Zaakceptowano listę 30 osób zgłoszonych do uhonorowania medalem 

„Zasłużony absolwent PCz” 

2. Zaproponowano spotkać się w poniedziałek 23.09. z osobami 

odpowiedzialnymi za przebieg spotkań w Katedrach 

3. Postanowiono przedyskutować na następnym zebraniu status członka 

honorowego i wspierającego 

4. Listę osób zgłoszonych na Zjazd postanowiono udostępnić na stronie 

internetowej Stowarzyszenia 

5. Wysokość składek członkowskich nie ulega zmianie  

6. Propozycja zwiększenia liczby członków nowego zarządu  

7. Pozyskanie młodych ludzi do zarządu 

8. Propozycja podjęcia uchwały w terminie późniejszym o środkach 

finansowania Stowarzyszenia 

9. Zatwierdzono scenariusz Walnego Zjazdu 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

sporządziła:        zatwierdził: 

Katarzyna Siedlar 

Częstochowa, dnia 20.09.2004 r. 


