
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAŁO śYCIELI STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU IN śYNIERII CHEMICZNEJ I

PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Dnia  22  kwietnia  2010  r.,  w  Warszawie  odbyło  się  zebranie  Członków ZałoŜycieli
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału InŜynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej (SAiP IChiP PW).

Zebranych powitał Prodziekan Wydziału, Profesor Eugeniusz Molga wyraŜając poparcie
władz Wydziału dla inicjatywy oraz deklarując jako absolwent Wydziału chęć udziału w
pracach  Stowarzyszenia.  Następnie  Docent  Tomasz  Wąsowski  przedstawił  gościa
Zebrania – Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki
Warszawskiej (SAiP PW), Jerzego Baranowskiego, który krótko przedstawił cele oraz
profil działalności SAiP PW.

W dalszej części  Doktor Roman Krzywda  zaproponował następujący porządek obrad:

1. wybranie przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. podjęcie uchwały o załoŜeniu Stowarzyszenia,
3. zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,
4. wybranie komitetu załoŜycielskiego,
5. wybranie zarządu Stowarzyszenia,
6. wybranie komisji rewizyjnej,
7. wolne wnioski.

Porządek obrad został jednomyślnie zaakceptowany przez zebranych.

Pierwszym punktem porządku obrad  było  wybór  przewodniczącego zebrania,  którym
został  wybrany  Roman  Krzywda,  oraz  wybór  protokolantki,  którą  została  wybrana
Dorota Gierej.

Następnym punktem porządku obrad było przegłosowanie Uchwały nr 1/2010 dotyczącej
powołania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału InŜynierii Chemicznej i
Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Następnie przedyskutowano projekt statutu SAiP IChiP PW, wprowadzając następujące
zmiany:

§ 1 zmieniono słowo „Stowarzyszenia” na „Stowarzyszenie”
§ 5 wykreślono słowo „międzynarodowych”
§ 16  wykreślono słowo „jednomyślny”
§ 21 dodano punkt „8) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu”
§ 22 pkt. 2 zmieniono sformułowanie „o godzinę” na „o pół godziny”
§ 27 pkt. 3 zmieniono  sformułowanie  „jednoosobowo  Prezes  Zarządu  lub  

dwóch innych członków Zarządu działających łącznie na  
podstawie imiennych upowaŜ nień” na 



„Prezes Zarządu działający łącznie z jednym członkiem Zarządu
lub  dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym jeden
posiadający pisemne upowaŜnienie Prezesa Zarządu”.

§ 28 zmieniono sformułowanie „2/3 głosów przy obecności co najmniej
1/2  ogólnej  liczby  członków”  na  „  2/3  głosów ogólnej  liczby  

członków”
§ 29 pkt. 1 wykreślono zdanie „Dla waŜności uchwały wymagana jest 

obecność, więcej niŜ  połowy członków.”
§ 29 pkt. 2 zmieniono słowo „miesiące” na „tygodnie”.

Statut przyjęto Uchwałą nr 2/2010.

W trakcie krótkiej dyskusji wyłoniono kandydatów do Komitetu ZałoŜycielskiego:
• Roman Krzywda
• Dorota Gierej
• Wojciech Kowaliński

Uchwałą  nr  3/2010,  upowaŜniono wybrany  Komitet  ZałoŜycielski  do zarejestrowania
SAiP IchiP PW.

W kolejnym punkcie porządku obrad,  nastąpiła  burzliwa dyskusja  dotycząca wyboru
Prezesa Zarządu SAiP IchiP  PW, w wyniku  której  Roman Krzywda  został  wybrany
Prezesem Zarządu. Ponadto, zgłoszono następujące kandydatury na Członków Zarządu:

• Paweł Bielski
• Dorota Gierej
• Tomasz Wąsowski
• Artur Poświata
• Maciej Szwast
• Piotr Włodarski

Uchwałą nr 4/2010 powołano Zarząd w składzie osobowym jak powyŜej.

Kolejną, Uchwałą nr 5/2010 powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
• Wojciech Kowaliński
• Grzegorz Pieniak
• Magda Jasińska

Następnie  przedyskutowano  wysokość  składki  członkowskiej  i  Uchwałą  nr  6/2010
przyjęto ją na poziomie 50 zł. w skali roku. Zaproponowano równieŜ opłatę rejestracyjną
w wysokości 20 zł, jednak usankcjonowanie tej decyzji leŜy w gestii Zarządu.

Podniesiono  równieŜ  kwestię  strony  internetowej,  na  co  Dziekan  Eugeniusz  Molga
zaproponował wykorzystanie serwera Wydziału IchiP, co spotkało się z ogólną aprobatą.

Dyskusja  dotycząca  obsługi  księgowej  Stowarzyszenia  zakończyła  się  szybko
stwierdzeniem Macieja Giereja, Ŝe naleŜy skorzystać z pomocy absolwentów zawodowo
zajmujących się księgowością i on sam przekaŜe Zarządowi odpowiednie kontakty.



Tomasz Wąsowski zasygnalizował zbliŜające się obchody 40-lecia Wydziału IChiP oraz
związaną  z  tym  ideę  zorganizowania  Balu  Absolwentów.  Zarezerwowana  jest  juŜ
wstępnie  aula w gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej na 26 listopada 2010 r.

W wolnych wnioskach pojawił się pomysł stworzenia znaku graficznego stowarzyszenia,
czego wstępnie podjął  się  Piotr  Włodarski,  jednak kaŜdy pomysł,  zarówno w formie
szkicu jak i opisowej, będzie mile widziany.

Na tym temacie zakończono Zebranie Członków ZałoŜycieli SAiP IChiP PW.

Przewodniczący zebrania Protokolant 
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