
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SW AGH 

Pandemia koronawirusa SARS COV-19 pomieszała mocno w naszych 

kalendarzach regularnego działania. Nie odbyły się zaplanowane w okresie 

marzec-maj 2020 posiedzenia: tak prezydium jak też Zarządu Głównego. 

Pandemia wymusiła – co może być jednym z pozytywów jej wystąpienia – 

przeniesienie wielu aktywności do Internetu. W uczelni, ale także w szkołach 

niższego szczebla większość zajęć odbywa się z wykorzystaniem systemów 

zdalnej komunikacji. Tak odbywają się posiedzenia Senatu AGH i wszystkich 

jego komisji oraz posiedzenia wszystkich gremiów decyzyjnych. 

Formę zdalnych konferencji wprowadzono także w Stowarzyszeniu 

Wychowanków AGH. Tu muszę przyznać, że mimo senioralnego wieku 

niektórych członków, nie natrafiono na większe przeszkody w jej wdrożeniu do 

bieżącej pracy. I tak w kwietniu i maju 2020 odbyły się w formie video 

konferencji już 3 posiedzenia Komitetu Redakcyjnego Vivat Akademia. Tu 

okazało się, że większość jego członków nie ma żadnych przeszkód w 

korzystaniu z tego typu narzędzi informatycznych. 

17 czerwca 2020 odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium ZG SW AGH w 

formie video konferencji. Na 19 zaproszonych osób obecnych było 14. To 

bardzo dobry wynik. Tu pięknie dziękuję wszystkim uczestnikom. Okazuje się , 

że nie ruszając się z domów - często odległych od Krakowa o setki kilometrów – 

możemy obradować prawie tak samo jak w przypadku spotkań „na żywo”. 

Program posiedzenia Prezydium ZG był następujący: 

1. Otwarcie zebrania – przywitanie, sprawdzenie listy obecnych. 

2. Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia prezydium z dnia19 lutego 2020. 

4. Informacja o przebiegu głosowań: Członków Zarządu Głównego SW 

AGH oraz Delegatów Zjazdu Krajowego SW AGH. Zatwierdzenie 

sprawozdania z głosowania (elektronicznego i korespondencyjnego). 



5. Omówienie sprawy powtórnej immatrykulacji po 50 latach w 2020 roku. 

6. Aktualne sprawy i działalność Komitetu Redakcyjnego pisma Vivat 

Akademia. (prezentacja numeru 21). 

7. Omówienie spraw związanych z Jubileuszem 75-lecia SW AGH. 

Propozycja symbolicznej uroczystości i wieczornego koncertu 

organowego w kościele Bożego Ciała w Krakowie (w wykonaniu 

organisty – absolwenta AGH). 

8. Sprawy bieżące: 

 wybory władz uczelni – 2020, prezentacja prof. Jerzego Lisa – rektora 

elekta, 

 odwołane bieżące działania SW w związku z pandemią, 

 odwołana wyprawa do grobu św. Jana Pawła II, 

 msza św. w 100 rocznice urodzin papieża św. Jana Pawła II w kolegiacie 

św. Anny. 

9. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Wyborczego Delegatów: 

a) ustalenie terminu zjazdu, 

b) wyznaczenie kalendarza poszczególnych czynności przygotowujących 

zjazd, 

c) dyskusja na temat zmian w statucie stowarzyszenia, prezentacja projektu 

statutu po wprowadzonych zmianach. 

10. Wizytacja kół terenowych. 

11. Poparcie petycji kierownictwa kopalni Turów i władz regionu Bogatyni w 

sprawie dalszych losów kopalni. 

12. Wolne wnioski. 

Szczegółowy przebieg i podjęte ustalenia znajdą się w protokole z posiedzenia. 

Do najważniejszych podjętych decyzji należy zaliczyć: 

1. Przyjęto wyniki głosowania elektronicznego Członków Zarządu 

Głównego SW AGH w sprawach dotyczących rocznego sprawozdania z 

działalności. Przedmiotem głosowania było 7 uchwał ZG: 



 podjęcie uchwały nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego z działalności SW AGH w 2019 roku (po zmianach w 

wyniku konsultacji), 

 podjęcie uchwały nr 2/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego z działalności SW AGH w 2019 roku, 

 przyjęcie zarządzenia nr 1/2020 ZG SW AGH w sprawie 

przeprowadzenia głosowania elektronicznego nad sprawozdaniami za 

2019 rok, 

 podjęcie uchwały nr 3/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy SW AGH na 

2020, 

 podjęcie uchwały nr 4/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego SW 

AGH na 2020 rok, 

 podjęcie uchwały nr 5/2020 w sprawie przyjęcia nowych członków w 

roku 201, 

 podjęcie uchwały nr 6/2020 w sprawie ustalenia terminu IX Krajowego 

Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Wychowanków 

AGH. 

W głosowaniu elektronicznym za pomocą specjalnego formularza w 

systemie Google wzięło udział 34 członków (na 41). Wszystkie 7 

głosowanych spraw uzyskały poparcie członków ZG. 

Ustalono termin IX Krajowego Zjazdu Delegatów SW AGH na 26 marca 

2021 (piątek). Proponowany termin zostanie przedstawiony Zarządowi 

Głównemu SW AGH i poddany pod głosowanie. 

2. Prezydium zaakceptowało następujący kalendarz wyborczy związany z 

IX Zjazdem Krajowym: 

Kalendarz wyborczy IX Zjazdu Krajowego SW AGH 

Zjazd w dniu 26 marca 2021 roku: 



a) uchwała ZG w sprawie zwołania IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego (najpóźniej 4 miesiące przed planowanym terminem) do 17 

listopada 2020 roku, 

b) przesłanie Rzecznikom Kół informacji/Uchwały o terminie Zjazdu 

Krajowego i konieczności dokonania czynności związanych z wyborem 

Delegatów (dołączyć wzory dokumentów), powiadomić niezwłocznie po 

przyjęciu uchwały zjazdowej. 

c) Wybory delegatów w kołach: najpóźniej 6 tygodni przed zjazdem to 

jest przed 19 lutego 2021 roku, 

d) Przekazanie informacji do ZG o dokonanych wyborach (niezwłocznie po 

dokonaniu wyborów), najpóźniej 4 tygodnie przed ZK to jest do dnia 

26 lutego 2021 roku, 

e) przesłanie zaproszeń do delegatów na Zjazd Krajowy wraz z materiałami: 

najpóźniej 14 dni przed ZK to jest do dnia 12 marca 2021 roku. 

3. Przyjęto informację o strukturalnych zmianach w SW AGH 

przewidzianych nowym statutem. Główne trzy zmiany to: 

 likwidacja Sądu Koleżeńskiego, 

 ograniczenie liczby członków Zarządu Głównego do maksimum 9 osób, 

w tej sprawie przeprowadzono sondaż wśród członków prezydium. Poza 

jednym zdecydowanym przeciwnikiem, wszyscy są za wprowadzeniem 

tej zmiany, 

 wprowadzenie funkcji członka wspierającego, 

 utworzenie ciała kolegialnego o nazwie Rada Konsultacyjna SW w liczbie 

około 40 osób, które będzie się składać z: 

o wybieralnego przez Zjazd Krajowy przewodniczącego rady, 

o wybieralnych przez Zjazd Krajowy pięciu przewodniczących sekcji 

problemowych, 

o rzeczników aktywnych kół powoływanych do rady przez Zarząd Główny. 



 Wszyscy członkowie Prezydium zostali zobowiązani do przedstawienia 

uwag na piśmie do projektu nowego statutu. 

4. Przyjęto informacje odnośnie nowych form pracy Komitetu 

Redakcyjnego Vivat Akademia. Uzgodniono termin wydania numeru 22 i 

23 oraz rozpoczęto gromadzenie materiałów do zeszytu 23. 

5. Przyjęto wersję symbolicznych obchodów jubileuszu 75-lecia SW AGH. 

6. Przyjęto informacje o wybranych nowych władzach rektorskich i 

mianowaniach na stanowiska dziekanów. 

7. Poparto petycję władz samorządowych regionu Bogatynia i kierownictwa 

Kopalni Turów do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie 

przyszłości Zespołu Górniczo-Energetycznego Turów. 

8. Podjęto decyzję o intensyfikacji kontaktów video między członkami ZG 

w systemie MS-Teams lub Webex Cisco. 

Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza naszym Szacownym Seniorom, jak kol. 

Jan Toczek, który stawił się na spotkanie i czynnie w nim uczestniczył 

serdecznie dziękuję. 

Dziękuję wszystkim za ożywioną dyskusję i w sumie za bardzo udane spotkanie 

„on-line” 

 

Pozdrawiam 

Piotr Czaja 

Przewodniczący SW AGH 


