
Zebranie Zarządu SWPCz 

1.04.2005 r. ul. Dąbrowskiego 69, pok. 121, Częstochowa 
dotyczące zadań programowych Stowarzyszenia 

Obecni: 
• członkowie zarządu wg listy obecności 

 
Porządek zebrania: 

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu – ref. kol. K.Siedlar 
2. Omówienie i zatwierdzenie planów pracy zespołów problemowych – referują kierownicy 

zespołów 
3. Mistrzostwa Narciarskie Politechniki Częstochowskiej – ref. kol. K.Dyner 
4. Absolwent Roku – stan przygotowań – ref. kol. S.Kruszynski 
5. Bal z okazji Absolwenta Roku – stan przygotowań ref. kol Z.Dziewiątkowska, kol. 

M.Majer 
6. Plany działalności Klubu Integracyjno-Promocyjnego – ref. kol. L.Pustul 
7. Program działalności Klubu Ochrony Zabytków –  ref. kol.M.Kieloch 
8. Jubileuszowe Spotkanie pod Kadzią – ref. kol. S.Kruszynski 
9. Rajd Samochodowy – ref. kol. S.Kruszynski 
10. Wolne wnioski i dyskusja 

- pozyskiwanie środków finansowych na spłatę zadłużeń 
 
     Planowany czas zebrania ok. 2 godzin 
 

 
Prezes kol. J. Pilarczyk powitał zebranych i przedstawił porządek zebrania.  
Ze względu na brak czasu kol. M. Majer, zaproponował, aby pkt 5 zebrania przesunąć na 

początek spotkania. Zebrani przyjęli propozycję. 
Stan przygotowań do balu z okazji Absolwenta Roku przedstawiły kol. Z. Dziewiątkowska  

i kol. M. Majer: 
- bal przygotowuje restauracja Hera. Koszt będzie wynosił 70zł/os.  3 dania gorące, 

przystawki. Menu do wglądu. 
- Z. Dziewiątkowska zaapelowała do zarządu o zmobilizowanie znajomych na bal, by nie 

okazał się taki, jak bal sylwestrowy. Można wysłać powiadomienia e-mailowe do członków KIP. 
- propozycja odwołania balu ze względu na możliwą śmierć papieża 
- propozycja zorganizowania w to miejsce spotkania towarzyskiego przy spokojnych 

standartach jazzowych.  
 
Ad. 1 

Odczytano i jednogłośnie zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 
 
Ad. 2 

Plany pracy odczytali kierownicy zespołów. (plany pracy w załączeniu) 
 
Ad. 3 

Kol. K. Dyner opracował sprawozdanie dotyczące przebiegu VI Mistrzostw Narciarskich, 
odczytał je prezes Jan W. Pilarczyk (w załączeniu). 
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Ad. 4 
Stan przygotowań do Wielkiej Gali PCz i konkursu „Absolwent Roku” przedstawił kol. 

St. Kruszyński. 
- propozycja wręczenia pozostałych medali „Zasłużony Absolwent PCZ” na Wielkiej 

Gali 
- prowadzącym Wielką Galę został kol. M. Nita. 

 
Ad. 6 

Plany działalności Klubu Integracyjno-Promocyjnego zreferował kol. L.Pustuł.  
Przedstawił plany Klubu na bieżący rok, sposoby pozyskania funduszy SWPCz i KIP: logo 

na papierze firmowym, Bal Absolwenta, Kadź, pozyskanie nowych członków, zorganizowanie 
targów KIP - Giełdy Promocji Absolwentów. Klub prowadzi osobną politykę finansową na 
wydzielonym koncie. 

 
Ad. 7 

Program działalności Klubu Ochrony Zabytków zreferował. kol. M.Kieloch (w załączeniu) 
 

Ad. 8 
Projekt organizacji przez SWPCz „XXX Spotkania pod Kadzią” przedstawił wstępnie. kol. 

S.Kruszynski. Szczegóły zostaną omówione na spotkaniu roboczym, które odbędzie się wkrótce. 
 

Ad. 9 
Informacje o przygotowaniach do corocznego VII Rajdu Samochodowego przedstawił. kol. 

S.Kruszynski. (w załączeniu preliminarz imprezy oraz regulamin) 
 
 

Ad. 10 
Dyskusja 
 
• Kol. W. Jeziorska zaproponowała utworzenie Kasy Zapomogowo-pożyczkowej, z której 

mogliby korzystać potrzebujący absolwenci. 
• Kol. M. Nita- w jaki sposób określić kryteria weryfikacji potrzebujących i jak ich 

odnaleźć. 
• Kol. J. Pilarczyk – Stowarzyszenie powinno myśleć nie tylko o ludziach sukcesu, ale 

także o potrzebujących. Z kół terenowych powinny napływać informacje o takich 
osobach. 

• Kol. L. Pustuł – powinien zostać utworzony 3 os. poczet sztandarowy, który brałby udział, 
np. w pogrzebach zasłużonych absolwentów z Częstochowy i okolic. Jest nowy sztandar 
Stowarzyszenia, należy go prezentować. 

• Kol. J. Bieleninik – w chwili obecnej Stowarzyszenie jest zadłużone, więc należy przede 
wszystkim myśleć teraz o pozyskaniu środków na spłatę.  

• Kol. L. Pustuł – należy pozyskać instytucje, huty jako Członków Wspierających SWPCz, 
aby pomogły w finansowaniu projektów. 

• Kol. M. Radziejowski – należałoby zaktywizować koło w Warszawie i członków Klubu, 
aby zdobyć informację o pozyskaniu środków unijnych. 

• Kol. Cz. Cichoń – można prowadzić podczas Kadzi sklepik z gadżetami Stowarzyszenia 
• Kol. T. Warchoł – można zorganizować podczas Kadzi loterię fantową, z której wpływy 

zasilą budżet SWPCz. 
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Wnioski: 
 

1. Powołać 3 os. poczet sztandarowy Stowarzyszenia – odpowiedzialny kol. M. Nita 
2. Pozyskać Członków Wspierających SWPCz 

 
 

Prezes J. Pilarczyk podziękował zebranym za przybycie.  
Zaapelował o głębokie przemyślenie poruszanych dziś tematów, zaangażowanie w pracę 

Stowarzyszenia oraz odpowiedzialność za powierzone zadania. 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 
 
 
 
 
 
protokołowała:         zatwierdził: 
Katarzyna Siedlar 
 
Częstochowa, dn. 01.04.2005 r. 
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