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                Kraków, 03, lutego 2021 r. 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Z PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO SW AGH 

W  2020 ROKU 

 

 

W  2020  roku  obowiązywał  plan  pracy  przygotowany  przez  Prezydium  i  zatwierdzony  przez  ZG  w  dniu  22 

kwietnia 2020 r. Plan pracy obejmował działalność statutową pożytku publicznego: niesienia pomocy osobom 

w  trudnej  sytuacji  materialnej  w  ramach  nieodpłatnej  działalności  statutowej  oraz  wydawania  książek  w 

ramach  odpłatnej  działalności  statutowej  i  pozostałej  działalności  statutowej.  Zgodnie  z  postanowieniem 

Zarządu,  działalność  odpłatna  prowadzona  jest  w  formie  nieodpłatnego  przekazywania  członkom 

Stowarzyszenia wydawnictw, które w dużej mierze tworzone są przez jego członków. Ponadto realizowana jest 

bieżąca działalność Stowarzyszenia, zawarta w zapisach statutowych. 

Realizację planu pracy ZG powierzył Prezydium ZG, które pracowało w składzie: 

   

Przewodniczący:        Piotr Czaja 

 

Wiceprzewodniczący: Antoni Tajduś, Zbigniew Kąkol, Henryk Kopeć, Stanisław Lasek, Wacław 

Muzykiewicz, Marek Skuza, 

 

Sekretarz:       Czesława Ropa 

Zastępca Sekretarza: Edyta Brzychczy 

 

Skarbnik:     Ryszard Klempka 

Zastępca Skarbnika:  Renata Wacławik‐Wróbel 

 

Członkowie:   Jerzy  Kicki,  Józef  Grabowski,  Bolesław  Herudziński,  Henryk 

Konieczko,  Anna  Piotrowska,  Jan  Toczek,  Marek  Topór,  Piotr 

Ubowski. 

 

W znaczącej części roku 2020 to jest okresu sprawozdawczego panowały w Polsce specjalne warunki wywołane 

pandemią Koronawirusa SARS‐Cov‐2  i obowiązującym stanem epidemii na  terenie całego kraju. Od 12 marca 

2020 obowiązywały  specjalne przepisy, które między  innymi nie pozwalały na organizację  spotkań powyżej 5 

osób  zarówno  na  terenie  uczelni  jak  również  poza  jej  obszarem.  Zabronione  było  organizowanie  imprez 

masowych na terenie uczelni skutkiem czego nie mogły się odbyć żadne zaplanowane – wykazane w   tabeli  ‐ 

uroczystości dla Wychowanków AGH.  

 

Planowane wydarzenia w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH w roku 2020 

Posiedzenia Prezydium ZG oraz posiedzenia ZG SW AGH w roku 2020 

 

  Data   Wydarzenie   Program ‐ Tematyka 
spotkania 

Realizacja 

1.  19.02. 2020  Prezydium ZG 

Przygotowanie materiałów 
na ZG – Wstępna wersja 
sprawozdania 
Jubileusz 75‐Lecia SW AGH  

Zrealizowano – spotkanie 
stacjonarne 
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3  17.04.2020 
Złoty Indeks” Pion 

Górniczy 
 

Anulowano 

  22.04.2020  Zarząd Główny  

 Sprawozdanie z 
działalności I finansowe 
za 2019 r. 

 Plan pracy I plan 
finansowy na 2020 r. 

 Ordynacja Wyborcza – 
uchwała o wyborach. 

 Jubileusz 75‐lecia 
dokumenty   

Posiedzenie anulowano.  
Materiały dostarczono 
elektronicznie . Głosowanie 
elktroniczne Czlonków Zarządu  

  13.05.2020  Prezydium ZG 
 Wyprawa Rzym 

 Jubileusz 75‐lecia 

Prezydium anulowano 

5 
16‐

23.05.2020 
Wyprawa Rzym   

Wyjazd przeniesiono narok 2021

6  10.06.2020  Prezydium ZG 
 Jubileusz  75‐lecia  

 Złoty Indeks _Pion 
Hutniczy (19.06.2020) 

Prezydium odbyło się 
17.06.2020  Wersja  On‐ Line  

7  19.06.2020 
„Złoty Indeks” Pion 

Hutniczy 
 

Uroczystość przeniesiono narok 
2021 

8  16.09.2020  Zarząd Główny 

Jubileusz 75‐lecia. 

 stan przygotowań 

 odznaczenia 
wyróżnienia 

 finanse jubileuszu 

Odbyło się Prezydium w dn. 
15.09.2020 w formie zdalnej 

9 
25‐

26.09.2020 

Obchody centralne 
Jubileuszu 75‐Leica SW 

AGH 
 w tym „Złoty Indeks”  
Pion Elektro‐Mech‐ i 

Materiałowy 

 

Uroczystość przeniesiono narok 
2021  

10  21.10.2020  Prezydium ZG 

 Podsumowanie 
Jubileuszu 

 Przygotowanie do 
Zjazdu Krajowego 

Prezydium anulowano 

11  18.11.2020  Zarząd Główny 

Przygotowanie materiałów 
na Zjazd Krajowy 

 Program zjazdu  

 Projekt zmian w 
Statucie  

 Kandydatury Zarządu 
Głównego do władz 
nowej kadencji, 

 Najważniejsze zadania 
SW AGH na nową 
kadencję. 

Odbyło się w formie 
Wideokonferencji w dn. 
21.10.2020 r. 
 

12  27.11.2020 

IX Zwyczajny Zjazd 
Krajowy Delegatów( 
(sprawozdawczo‐

wyborczy) 

 

Zjazd Krajowy przeniesiono na 
rok 2021 po zakończeniu 
pandemii 

 
 

W okresie  tym  nie  mogły  się  odbywać  standardowe  posiedzenia  Prezydium  ZG  ani  też  zebrania  plenarne 

samego Zarządu Głównego. Odbyły się natomiast:  

1 jedno  posiedzenie  stacjonarne  prezydium  ZG  w  dn.  19.02.2020  oraz  dwa  posiedzenie  w  formie 

wideokonferencji (17.06 i 19.09.2020), 
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2 zdalne  głosowanie  członków  Zarządu  Głównego  (elektroniczne  i  korespondencyjne)  nad  przyjętymi 

dokumentami  dotyczącymi  zatwierdzającymi  roczne  sprawozdania  ZG  SW  AGH  za  rok  2019 

(merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zespołu „Akcja Zapomóg”).  

3 zamiast Zjazdu Krajowego – odbyło się zdalne głosowanie przez Delegatów na  Zjazd Krajowy Rocznego 

Sprawozdania za rok 2019. 

4 posiedzenie Zarządu Głównego ‐ zdalne w formie video‐konferencji w dn. 21.10.2020. 

 

W roku  2020 członkowie prezydium Zarządu Głównego przeprowadzili kilka spotkań z kończącym kadencję  

Rektorem  AGH  Prof.  Tadeuszem  Słomką  oraz  z  nowo  wybranym  rektorem  Prof.  Jerzym  Lisem  na  kadencje 

2021‐2024, podczas których: 

a) ustalono  zasady  polityki  kadrowej  w  Stowarzyszeniu  (przedłużenie  umów  zleceń  dla  pracowników, 

zmiany w obsadzie kadrowej sekretariatu itp.), 

b) omówiono politykę wydawniczą Stowarzyszenia w tym dofinansowanie wydawnictw: 

 Non Omnis Moriar Zeszyt II i III 

 monografia  „Czytelnio  Polska  cześć  ci  cześć”  odorobku  polskich  studentów  Akademii 

Górniczej w Leoben  Magdaleny Bernackiej i Piotra Czai. 

 Kroniki kół SW AGH autorstwa Kazimierza Matla 

 Monografii „Tablice pamiątkowe na terenie AGH” 

c) Organizację obchodów jubileuszu 75‐lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH planowana pierwotnie 

na 25. i 26.09.2020 r.  

d) Zasady działania Stowarzyszenia w okresie pandemii. 

 

1. Akcja Zapomóg 

 

W  roku  2020  Zespół  ds.  Akcji  Zapomóg  pracował,  pod  kierownictwem  Kol.  Stanisława  Laska,  w 

składzie:  Janusz  Czarnecki,  Jan  Jarominek,  Andrzej  Kacperski  Czesława  Ropa,  Marek  Skuza,  Renata 

Wacławik‐Wróbel oraz Mariusz Wilkosz. W 2020 roku zrealizowano następujące zadania: 

 przyznano  16 zapomóg na łączną kwotę 32 800 zł.  

 zorganizowano symboliczne upominki noworoczne, którymi obdarowano 6 osób.  

 podtrzymano  zakładanie  indywidualnych  subkont  bankowych  na  rzecz  szczególnie  potrzebujących 

pomocy w wyniku zdarzenia losowego lub ciężkiej choroby. Na konta te – osoby bliskie i chcące pomóc 

wpłacały  swoje prywatne  środki,  które następnie  są wykorzystywane na pomoc medyczną  (leczenie 

szpitalne, rehabilitacja, zakup specyficznego sprzętu).  

 W roku  Jubileuszu 75‐Lecia  SW AGH przyznano  jedna  specjalną  zapomogę dla wychowanka  z Kuby, 

który poinformował Stowarzyszenie o dramatycznej sytuacji finansowej i gospodarczej Wychowanków 

AGH w tym kraju spowodowanym katastrofalnym kryzysem gospodarczym na Kubie. 

 Prowadzono wspólnie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Seniorów zabiegi związane z pomocą medyczną i 

pielęgniarską dla dwóch samotnych członków Stowarzyszenia. 

 Uczestniczyło w organizacji pogrzebów dwóch podopiecznych Stowarzyszenia. 

 Pokryło wszystkie koszty pogrzebu podopiecznego SW, który nie miał żadnej rodziny.  

 

Sprawozdanie szczegółowe z całości działań Zespołu ds. Akcji Zapomóg przedstawione jest oddzielnie i 

stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

   

2. Polityka kadrowa w sekretariacie Stowarzyszenia 
W roku 2020 sekretariat Stowarzyszenia obsługiwany był przez: 

o Mgr inż. Teresę Nosal (pełny etat). 

o Mgr inż. Ewę Cichy (umowa zlecenie – ok. ½ etatu). 

o Dr  inż.  Helenę  Piterę  –  koordynacja  i  przeprowadzanie  ponownej  immatrykulacji  (umowa 

zlecenie). 
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Odpowiadając  na  prośby  kierownictwa  SW  od  15.09.2020  JM  Rektor  oddelegował  na  stałe  do 

pracy w Sekretariacie Stowarzyszenia panią mgr Paulinę Lichoń, która przejęła realizację następujących 

zadań:  

 prowadzenie finansów Stowarzyszenia, co do tej pory było przedmiotem umowy‐zlecania; 

 redakcję strony internetowej SW,  

 propagowanie  Stowarzyszenia  w  mediach  społecznościowych,  redagowanie  strony  SW  na 

Facebook, 

W  następstwie  decyzji  JM  Rektora  po wygaśnięciu  obecnej  umowy  z  p. mgr  inż.  Ewą  Cichy  jej 

obowiązki przejmie w całości p. mgr Paulina Lichoń. 

Umowa z dr Leną Piterą została przedłużona na rok 2021. 

Wszystkie  pozostałe  prace  w  Stowarzyszeniu  wykonywane  są  przez  członków  SW  jako  działalność 

społeczna.  

 

3. Powtórna immatrykulacja po 50‐latach 
W  roku  2020  zaplanowano  trzy  uroczystości  46.  powtórnej  immatrykulacji    dla  rocznika 

1970/71.  Zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem  prowadzono  wszystkie  prace  przygotowawcze  jak 

druk „Złotych indeksów” oraz dyplomów ozdobnych.  

Ze  względu  na  pandemię  i  zakaz  organizowania  w  uczelni  zgromadzeń  większych  od  5  osób 

poszczególne  uroczystości  przenoszono  na  późniejsze  terminy.  Początkowo  uroczystość  kwietniowa 

została  przeniesiona  na  czerwiec,  następnie  wszystkie  uroczystości  czerwcowe  przeniesiono  na 

wrzesień. Eksplozja zachorowań w  II  fali epidemii  zmusiła organizatorów do przeniesienia wszystkich 

uroczystości na rok 2021. 

Koordynacją projektu „Złote indeksy’ zajmowały się: dr inż. Helena Pitera, jako przedstawiciel rektora, 

natomiast organizacją uroczystości na poszczególnych wydziałach zajmowały się zespoły organizacyjne 

reprezentujące poszczególne roczniki z danych Wydziałów. Nad sprawami technicznymi czuwała mgr 

Teresa Nosal, a od września 2020 wdrażana  w tematykę była również mgr Paulina Lichoń. 

 

4. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w SW AGH w roku 2020 
 

A. Styczeń 2020 

 Biesiadne, świąteczno‐noworoczne spotkanie koleżeńskie Koła Grodzkiego Czeczott w Hotelu 

„Ziemowit” w Ustroniu (4.01.2020). 

 Udział  przewodniczącego  SW  AGH  w  rozpoczęciu  Olimpiady    Wiedzy  Technicznej, 

organizowanej  corocznie  przez  Oddział  Krakowski  NOT,  nad  którą  SW  AGH  objęło 

patronat(8.01.2020). 

 Udział  delegacji  SW  AGH  w  spotkaniu  Noworocznym  w  Stowarzyszeniu 

Absolwentów UJ (11.01.2020). 

 Spotkanie Kierownictwa SW AGH z rzecznikami Kół w Klubie Profesora AGH (13.01.2020); 

 Spotkanie Wychowanków AGH na uroczystości świąteczno‐noworocznej (13.01.2020); 

 Koncert  Noworoczny  w  klubie  Studio  z  galą  konkursową  na  której  ogłoszono  Absolwentów 

Roku  2019  w  kategoriach  Absolwent  Senior  oraz  absolwent  Junior,  a  także  nagrodzono 

najlepsze koła naukowe AGH (13.01.2020).  

 Udział  Przewodniczącego  w  spotkaniu  noworoczno‐opłatkowym  Związku  Nauczycielstwa 

Polskiego AGH (17.01.2020). 

 Wizyta absolwenta Wydziału Metalurgicznego AGH z 1967  roku pana  inż. Roberto Figueroa 

Silva  z  małżonką  Cecylią  z  Kuby  ‐  część  I.  Organizacja  oficjalnego  spotkania  polsko‐

kubańskiego z udziałem JE Ambasadora Kuby w Polsce pana Jorge Marti Martinez, prorektora 

AGH  prof.  Mirosława  Karbowniczka,  pani  Mirty  Alicji  Karchik  –  radcy  ambasady  Kuby, 

studentów kubańskich UNESCO studiujących w AGH oraz kolegów ze studiów z roku 1967. 



5 
 

 Udział  przewodniczącego  ZG  SW  AGH  w  uroczystym  rozdaniu  dyplomów  na  Wydziale 

Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH (31.01.2020);  

 

B. Luty 2020  

 Wizyta Roberto Fiugeroa Silva – absolwenta AGH z Kuby część II. Program techniczno‐turystyczny 

w grupie PBI w Sandomierzu.  

 Posiedzenie Prezydium ZG SW AGH (19.02.2020 spotkanie na żywo). 

 

C. Marzec 2020  

 Organizacja uroczystości jubileuszu 95. urodzin Kazimierza Kromina  

 Udział w uroczystym spotkaniu w Katowicach z okazji jubileuszu 95. urodzin Bogusława Roskosza. 

 Opracowanie  sprawozdania  z  działalności  Stowarzyszenia  w  roku  2019.  (złożenie  podpisów 

elektronicznych pod sprawozdaniem finansowym). 

 Przygotowanie materiałów sprawozdawczych do zatwierdzenia przez Zjazd Krajowy SW AGH. 

 Wydanie  kolejnego  numeru  pisma    Vivat  Akademia  nr  21,  w  którym  zrelacjonowano  obszernie 

obchody Jubileuszu 100‐lecia AGH. 

 

D. Kwiecień  2020 

 Przygotowania dokumentów dla uczestników uroczystość ponownej  immatrykulacji  po 50  latach 

„Złoty indeks” dla wydziałów Pionu Górniczego (90 osób. (Uroczystość przeniesiona na inny termin 

ze względu na pandemię koronawirusa).  

 Praca  nad  dokumentami  dla  Zjazdu  Krajowego.  Przygotowanie  harmonogramu  i  regulaminu 

głosowania internetowego oraz korespondencyjnego. 

 Uruchomienie w systemie informatycznym Stowarzyszenia rejestracji on‐line na uroczystości „Złoty 

indeks”. 

 Odwołanie  wyprawy  Stowarzyszenia    do  grobu  św.  Jana  Pawła  II  w  Rzymie  (Watykanie), 

planowanej  w  terminie  17‐23.05.2020.  Podjęcie  czynności  organizacyjnych  we  współpracy  z 

Biurem Turystycznym Orlando Travel. 

 

E. Maj 2020 

 Organizacja  głównych  uroczystości  z  okazji  100  rocznicy  urodzin  Karola  Wojtyły  późniejszego 

Papieża i   św. Jana Pawła II w  20 rocznicę nadania MU godności Doktora Honoris Causa AGH w 

dn……..  Ze  względu  na  panujące  rygory  pandemii  koronawirusa  uroczystość  ograniczyła  się  do 

mszy  św.  Kolegiacie  św.  Anny w  Krakowie  (dla  70  osób) w  dn.  18.05.2020  r.  z  udziałem  byłych 

Rektorów  AGH  oraz  władz  rektorskich  kończących  kadencję  2016‐2020.  Uroczystość  była 

transmitowana do Internetu i uczestniczyło w niej tą drogą  248 osób. 

 W dniu 14.05.06.2020 rozpoczęto głosowanie Delegatów na krajowy Zjazd Delegatów SW AGH w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności za rok 2019. 

 

F. Czerwiec 2020 

 Przygotowano  dokumenty  dotyczące  ponownej  immatrykulacji  po  50  latach  „Złoty  indeks”  dla 

wydziałów  Pionu  Hutniczego  (59  osób.  (Uroczystość  przeniesiona  na  inny  termin  ze względu  na 

pandemię koronawirusa). 

 Odbyło się posiedzenie Prezydium ZG SW AGH (17.06.2020)  

 W  dniu  19.06.2020  zakończono  głosowanie  elektroniczne  i  korespondencyjne  Delegatów  na 

krajowy Zjazd Delegatów SW AGH w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności za rok 2019. 

 Przekazano  sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  z  działalności  SW  AGH  do  organów 

nadzorujących funkcjonowanie Stowarzyszeń. 

 

G. Lipiec 2020 
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 Prace nad nowym wizerunkiem odznaki  SW AGH  i  odznaki  honorowej  „Zasłużony dla  SW AGH”. 

Wykonanie pierwszej partii odznak. 

 

H. Sierpień 2020  

 Prace nad nową struktura Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz nową  wersją statutu.  

 Podsumowano akcję przekazywania przez Członków  swojego 1 % na rzecz pomocy potrzebującym.  

 

I. Wrzesień 2020  

 2 września 2020 roku odbyło się w Sandomierzu Spotkanie prof. Piotra Czai – Przewodniczącego 

SW  AGH  z  kierownictwem  grupy  PBI  –  czołowego  pracodawcy  w  tym  regionie  –  oraz 

przedstawicielami władz  Sandomierza w  sprawie  utworzenia w  Sandomierzu  Koła  Regionalnego 

SW AGH. 

 Przygotowano materiały  na  doroczną  uroczystość  ponownej  immatrykulacji  po  50  latach  „Złoty 

indeks”  dla  wydziałów  Pionu  Elektro‐Maszynowego  i Materiałowego  (49  osób).  (Uroczystość 

przeniesiona na inny termin ze względu na pandemię koronawirusa). 

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SW AGH (15.09.2020) wersja On‐line. 

 Zarząd Główny przyjął ostateczną wersję nowego statutu SW AGH. 

 Zakończono prace nad  numerem 22 Vivat Akademia. 

 Podjęto ostateczną decyzję o odwołaniu Jubileuszu 75‐lecia SW AGH ze względu na trwający stan 

pandemii na terenie całego kraju. 

 Sfinalizowano rozmowy z JM rektorem AGH prof. Jerzym Lisem w zakresie polityki kadrowej w SW 

AGH. Uzyskano umowy na zatrudnienie pracowników w biurze Stowarzyszenia.  

 Podjęcie pracy w Biurze Stowarzyszenia (na pełny etat) przez nową pracownicę panią mgr Paulinę 

Lichoń – oddelegowaną z Biura Rektora AGH.  

 Uruchomiono  stronę  internetową  SW  AGH  w  mediach  społecznościowych  Facebook.‐  strona 

uruchomiona 19 marca 2019 r. 

 Opracowano skorygowaną wersję „Ochrony Danych Osobowych SW AGH”. 

 

J. Październik 2020  

 Odbyło się posiedzenie (zdalne  on‐line) Zarządu Głównego SW (21.10.2020), na którym przyjęto: 

zmianę  struktury  Stowarzyszenia  oraz  zmieniony  Statut  SW.  Przyjęto  uchwały  w  sprawie 

głosowania  elektronicznego  i  korespondencyjnego  przez  Delegatów  na  Zjazd  Krajowy 

Stowarzyszenia nad zmiana statutu. 

 Rozpoczęto okres konsultacji z delegatami na Zjazd Krajowy zmian w statucie.  

 Wydano nr 22 Vivat Akademia  z wiodącą publikacją:  expose nowego Rektora prof.  Jerzego  Lisa     

zatytułowanym: „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”. 

 Rozpoczęto  dystrybucję  wersji  elektronicznej  Vivat  Akademia  za  pośrednictwem  zasobów 

Centrum Rozwiązań  Informatycznych AGH. – może dobrze byłoby zaznaczyć,  że do  społeczności 

spoza członków SW? Bo Ci drudzy otrzymywali już wczesniej, od 2019 r. (nr 20) 

 Śmierć  dr  inż.  Krystyny  Norwicz  zasłużonej  działaczki  Stowarzyszenia,  Honorowego  Członka  SW 

AGH. Udział w organizacji  pogrzebu. 

 

K. Listopad 2020 

 Udział  członków  SW  AGH  w  uczczeniu  pamięci  zmarłych  profesorów  AGH  w  tym  patrona 

największego koła SW prof. Walerego Goetla.  

 Zakończono prace redakcyjne nad następującymi wydawnictwami SW AGH: 

o Non Omnis Moriar ‐ Zeszyt 3‐ Sylwetki i miejsca spoczynku Rektorów AGH, 

o Non Omnis Moriar ‐ Zeszyt 4. Sylwetki i groby profesorów AGH – c.d.  

o Kronika Kół Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 
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 Zakończono  prace  korektorskie  i  wydawnicze  książki  pt.  „Czytelnio  Polska  cześć    ci  cześć” 

zawierającej  losy  i  dorobek  polskich  studentów  Akademii  Górniczej  w  Leoben  autorstwa  M. 

Bernackiej i P. Czai. 

 Podjęto  wstępne  prace  organizacyjne  związane  z  Koncertem  Noworocznym  w  dn.  15.01.2021. 

Zaplanowano  koncert  organowy w  Bazylice  Bożego  Ciała w  Krakowie  z  krótką  częścią  oficjalną 

związaną  z  ogłoszeniem  Absolwenta  Roku  2020.  (Organista  w  Bazylice  Bożego  Ciała  jest 

absolwentem AGH). 

 Współudział w organizacji Uroczystości Barbórkowych w AGH. Organizacja mszy św. Barbórkowej 

w kolegiacie św. Anny. 

 Przekazano  na  konto  Roberto  Figueroa  z  Kuby  –  wsparcie  finansowe  dla  absolwentów  AGH 

mieszkających w Hawanie w wysokości 660 Euro.  

 

L. Grudzień 2020 

 We współpracy z Dyrekcją Basenu AGH podjęto prace nad utworzeniem w Stowarzyszeniu 

Wychowanków sekcji specjalistycznej ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji.  

 Utworzono w Sandomierzu Koło Regionalne SW AGH.  

 Podjęto decyzję rezygnacji z organizacji Koncertu Noworocznego w wersji adekwatnej dla 

warunków pandemii. 

 Organizacja pogrzebu samotnego podopiecznego SW. Stowarzyszenie wzięło na siebie pokrycie 

kosztów pogrzebu.  

 

5. Tradycyjne spotkanie opłatkowe 

  

13 stycznia 2020 roku odbyło się w Auli AGH spotkanie opłatkowe z udziałem władz Uczelni – 

byłych  i  obecnych  oraz  ponad  180  członków  Stowarzyszenia,  absolwentów  AGH.  W  uroczystości 

uczestniczyła  liczna delegacja Stowarzyszenia Absolwentów UJ w tym pani mgr Zofia Cześnikiewicz – 

wiceprezes oraz legendarna była przewodnicząca pani prof. Marta Doleżal. 

W trakcie spotkania życzenia świąteczno‐noworoczne złożyli: przewodniczący SW prof. Piotr Czaja oraz 

JM  rektor AGH prof.  Tadeusz  Słomka,  który dodatkowo przedstawił  zebranym aktualny  stan  uczelni 

oraz podziękował za lata wspólnie spędzone – jako że było to ostatnie spotkanie w tej kadencji.  

Uroczyste  spotkanie  zakończyło  wspólne  chóralne  śpiewanie  kolęd  i  przedłużające  się  rozmowy 

„starych przyjaciół” Wychowanków AGH, dla których te spotkania są doroczną szansą na miłe chwile 

spędzone w murach swojej uczelni, do której wraca się zawsze z wielkimi emocjami. 

Oprawę muzyczną uświetniła Spotkanie kapela Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. 

 

6. Koncert Noworoczny 
 

W dniu 13 stycznia 2020  roku  już po  raz piąty odbył  się Koncert Noworoczny organizowany 

pod  honorowym  patronatem  Rektora  AGH  ‐  prof.  Tadeusza  Słomki.  Koncert  organizowany  przez: 

Fundację  dla  AGH,  Stowarzyszenie Wychowanków  AGH  i  Fundację  Studentów  i  Absolwentów  AGH 

Akademika, odbył się po raz pierwszy w najlepszym polskim Klubie Studenckim „Studio” w Miasteczku 

Studenckim AGH w Krakowie.  

W trakcie uroczystości ogłoszono laureatów konkursu „Absolwent AGH” w kategoriach: 

a) Absolwent Roku AGH – mgr inż. Longin Bokwa – prezes grupy PBI w Sandomierzu, 

b)   Absolwent  roku  AGH  Junior  –  mgr  inż.  Mateusz  Pawłowski  założyciela  fundacji  „Projekt 

Przyszłość”. 

Ogłoszono także laureatów konkursów: 

a)  na  najliczniej  reprezentowany  wydział  na  Biegu  AGH  –  wyróżniono  Wydział  Elektrotechniki, 

Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 

b) Najlepsze Koła naukowe AGH wyróżniono: 
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 I miejsce – Koło Naukowe Bozon z wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, 

 II miejsce ‐ Koło Naukowe Zarządzanie z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, 

 III miejsce ‐ Koło Naukowe Eko‐Energia  z Wydziału Energetyki i Paliw, 

 IV  miejsce  –  Koło  naukowe  Geodetów  Daltha  z  Wydziału  Geodezji  Górniczej  i  Inżynierii 

Środowiska. 

W  programie  artystycznym wystąpiła  Orkiestra  Reprezentacyjna  AGH  oraz  stypendyści  Fundacji  Pro 

Musica  Bona:  pianistka  –  Maria  Moliszewska,  oraz    duet  Jakub  Staszel  (skrzypce)  i  Michał  Balas 

(wiolonczela).  Koncert  Noworoczny  zakończono  podziękowaniem  obecnym  władzom  AGH  za 

wspaniałą współpracę w dobiegającej końca kadencji, oraz najlepszymi życzeniami na nadchodzący rok 

i miłym spotkaniem koleżeńskim – jak się okazało potem ‐ ostatnim przed pandemią Covid‐19. 

 

7. Udział Stowarzyszenia w wręczeniu dyplomów magisterskich absolwentom AGH 

Stowarzyszenie  Wychowanków  jest  obecne  wśród  absolwentów  już  w  pierwszych  chwilach  od 

otrzymania dyplomu. Wraz z wieloma innymi instytucjami – jak Centrum Karier AGH – Stowarzyszenie 

jest   żywo  zainteresowane  losem  wszystkich  wychowanków.  To  oni  tworzą  tę  niezwykle  silną  więź 

ludzi, których połączyły wspólne studia,  i którzy przez ten fakt stają się członkami wspaniałej rodziny 

absolwentów AGH. 

W roku 2020 w uczelni odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tylko na Wydziale Wiertnictwa Nafty 

i  Gazu w  dn.  31.01.2020. Na  uroczystości  rozdania  dyplomów  był  obecny  przewodniczący  SW  prof. 

Piotr Czaja. 

Ze względu na pandemię korona wirusa Sars Cov‐2 inne wydziały nie organizowały swoich dorocznych 

rozdania dyplomów.  

 

8. Współpraca  Stowarzyszenia  Wychowanków  AGH  ze  stowarzyszeniami 

absolwenckimi innych uczelni i innymi organizacjami społecznymi 
 

W  styczniu  2020  roku  delegacja  Zarządu  Stowarzyszenia  uczestniczyła  w  corocznym  spotkaniu 

opłatkowym organizowanym przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Absolwentów UJ, w auli Collegium 

Novum. 

Przewodniczący  Stowarzyszenia  uczestniczył  w  pracach  Komitetu  Honorowego  Olimpiady  Wiedzy 

Technicznej  organizowanej przez Krakowski Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej.  

 

9. Aktualizacja danych o członkach Stowarzyszenia Wychowanków AGH 
 

W  ciągu  roku  systematycznie  prowadzono  aktualizację  danych  o  członkach  Stowarzyszenia 

Wychowanków i utrzymywano kontakty z absolwentami Uczelni.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie liczyło 61 Kół terenowych, które wyrażały swoją aktywność 

w  ostatnich  czterch  latach,  wśród  tych  Kół  funkcjonują  również  2  Koła  zagraniczne  w  Albanii 

I Wietnamie,  których  członkowie  zwolnieni  są  z  opłat  składek  członkowskich  oraz  kilka  osób, 

utrzymujących  aktywne  kontakty  ze  Stowarzyszeniem  Wychowanków,  a  mieszkających  na  Kubie. 

Dzięki uruchomieniu program I możliwości automatycznej dezaktywacji członków, ktorzy przez okres 4 

lat  nie  wywiązali  się  ze  statutowego  obowiązku  opłat  składek  czlonkowskich,  mkożemy  dzisiaj 

dokładnie określić osoby aktywne w Stpowarzyszeniu, których na 31 grudnia 2020 r. było 2413 (składki 

opłacone  w  latach  2017‐20).  Członków  nieaktywnych,  którzy  opłacili  składki  w  2016,  a  nie  opłacili 

w latach następnych było 619.  

W roku 2020 powołano dwa nowe Koła SW AGH:  

1. Nr 282 w Grupie Kapitałowej EXME BERGER Group – Zakład  Odmetanowania kopalń w Jastrzębiu 

Zdroju powołane decyzją Zarządu Głównego 21.10.2020 r. 
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2. Nr  283  Koło  Regionalne  SW  AGH  w  Sandomierzu‐  spotkanie  zalożycielski  I  pismo  z  prośba  o 

powołanie Koła w dniu 23 października 2020 r. 

 

Decyzją ZG SW AGH z dn. 21.10.2020 rozwiązano 14 Kół Stowarzyszenia, które już od dłuższego czasu 

nie  wykazywały  działalności,  często  z  przyczyn  obiektywnych,  np.  upadku  zakładów  przy  których 

funkcjonowały: 

 

LP.  Nazwa zakładu pracy  Nr Koła  Historia 

1.  
SRK ‐ KWK "Makoszowy" w 
Likwidacji  

013 
Powstało w 1984 r. Poprzedni Rzecznik:J.Korniluk. 
Władze Koła:Zbigniew Nalepa‐sekretarz, Andrzej 
Starostka‐skarbnik. 

2.   ABB "Zamech" Ldt  090 
Powstało w 1975 r. Poprzedni 
Rzecznicy:T.Sienkiewicz,A.Mikołajczyk.Obecny od 
1983 r. 

3.   Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A  117 
Powstało w 1979 r.Poprzedni 
Rzecznik:J.Brzuskiewicz, A.Babczyk.Obecny od 1986 
r. 

4.  
Wytwórnia Silników 
Wysokoprężnych "Andoria" 
S.A. 

118  Powstało w 1983 r.z obecnym Rzecznikiem. 

5.  
Sanocki Zakład Górnictwa 
Nafty i Gazu 

140 
Powstało w 1983 r. Władze Koła 87:E.Król‐
sekretarz,H.Grysztar‐skarbnik,J.Węgrzyn,J.Potera‐
członkowie.Poprzedni Rzecznik:J.Ołowski. 

6.   PCC Rail  157 
Powstało w 1986 r. Poprzedni 
Rzecznik:E.Łętocha,J.Wdaniec. 

7.   Huta Aluminium "Konin" S.A.  172 
Powstało w 1969 r.Poprzedni 
Rzecznicy:R.Łopata,St.Mrugasiewicz.Wybory 1995 :‐ 
A.Cieluch ‐z‐ca rzecznika,skarbnik. 

8.  
Zakł. Cement.‐
Wapienn."Górażdże" S.A. w 
Choruli 

221 
Powstało w 1994 r. Z.G.16.12.1994 r. Brak zaint. 
działalnością. 

9.  
Przedsiębiorstwo 
Remontowo‐Produkcyjne 
"BELMER‐ HTS" S.A. 

234 
Powstało w 1995 r. Z.G. 16.11.1995 r.Władze 
Koła:Jan Kawula‐Rzecznik, E.Myśliwy‐członek. 

10.  
Katowicki Holding Węglowy 
S.A. ‐ Biuro Zarządu 

253 

Powstało w 2000 r. Z.G. 19.12.2000 r.Pierwsze 
władze: Zbigniew Lelek‐Rzecznik, Z.Guzik‐
Laskowska,z‐ca Rz.; A. Krzywdziński‐sekretarz. 
Władze Koła po wyborach w 2004 r.:Andrzej 
Zieliński‐z‐ca Rzecznika, Grażyna Niegowska‐
sekretarz, Eugeniusz Zieliński‐skarbnik, Danuta 
Werenc‐członek Zarządu. Poprzedni Rz.Maciej 
Rogowski, Uegeniusz Zieliński.W 2016/2017r 
likwidacja KHW, w to miejsce powstaje SRK.  

11.   Koło Terenowe "Brzesko"  256 
Powstało w 2003 r. Z.G.10.04.2003 r. od 2010 r. nie 
wykazuje działalności.. 

12.  
Warszawskie Terenowe Koło 
Inżynierów Hutników, 
Wychowanków AGH 

262 
Powstało w 2004 r. Z.G. 29.06.2004 r. Nie wykazuje 
działalności 
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13.  
KWK "Kazimierz‐Juliusz" Sp. z 
o.o. 

264 
Z inicjatywy H. Konieczki. Zatwierdzone na ZG 
15.09.2005 r. Poprzedni Rzecznik Marek Urbaś. 

14.  
KW S.A.Centrum 
Wydobywcze Północ ZG 
"Piekary" 

266 
Z inicjatywy K. Kuczyńskiego. Zatwierdzone ZG 
15.09.2005 r.  

 

 

Postanowiono  również podjąć działania   wyjaśniające względem Kół,  które nie  funkcjonują efektywnie.  (brak 

łaczności z rzecznikami  lub brak rzeczników).  Należą do nich:  

LP.  Firma 
Nr 
Koła 

Opis 

1.   Zakłady Górniczo‐Hutnicze "Bolesław"  054 

Powstało w 1970 r. Poprzedni Rzecznicy:Wojciech 
Urban, Józef Fudali.(adres: Bolesław k/Olkusza). Do 
2006 r. Rzecznikiem była Kol. Zofia Gierat. Od 2006 
Bogdan Pieczonka. 

2. 
Wydział Inżynierii Materiałowej i 
Ceramiki AGH 

102
Powstało w 1978 r. Poprzedni Rzecznicy:Zygmunt 
Czerwiński,Witold Szymański. 

3. 
Zakład Przetwórstwa Hutniczego 
"Stalprodukt" S.A. 

115
Powstało w 1980 r.Wybory:1995 r.:E.Tomza‐z‐ca 
Rzecznika,B.Korta‐skarbnik 

4. 
Okręgowe Przeds. Geodezyjno‐
Kartograficzne 

120

Powstało w 1984 r. Władze Koła:K.Wachowski‐z‐ca 
Rzecznika,B.Trzmielewska‐sekretarz. Poprzedni 
Rzecznik: Jerzy Jurkowski.Rzecznik Dziubek Ryszard 
(do 2017) złożył rezygnację wz. z przejściem na 
emeryturę. 

5. 
Centralna Stacja Ratownictwa 
Górniczego 

151
Powstało w 1984 r.Poprzedni 
Rzecznicy:L.Porwoł,M.Huzarski,J.Wicher, 
J.Kaczmarek. 

6.  Huta "Łabędy S.A.  166
Powstało w 1985 r.Władze z 1985 r.:E.Kumorek‐z‐ca 
rzecznika,St.Szczepanek i Z.Górniak‐członkowie. 

7. 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i 
Robotyki AGH 

211

Powstało w 1991 r. Z.G. 14.07.1992 r.Poprzedni 
Rz.A.Bęben.Wybory 1995 r.:K.Obrzut‐z‐ca 
rzecznika,M.Wagner‐Niczyporuk‐
sekretarz,J.Pasławski‐skarbnik. 

8. 
Wydział Geologii,Geofizyki i Ochrony 
Środowiska AGH 

219
Postało w 1987 r.Rz.J.Chrząstowski . W 1993 
nastąpiła zmiana Rzecznika i powierzono funkcję 
sekretarza i skarbnika Natalii Góreckiej. 

9.  Wydział Zarządzania AGH  245 rzecznik zmarł. 

10. 
Koło przy PGE GiEK SA O/Elektrownia 
Bełchatów 

272
powstało w 2010r. zatwierdzone‐ Uchwała nr 7 z 
dnia 16 listopada 2010‐Prezydium ZG SW AGH. 
Rzecznik Zygmunt Wiśniewski. 

11.  Koło przy PREVAC sp. Zo.o.  278

Powstało z inicjatywy członka Zarządu Tadeusza 
Uherka w 2016r. Założycielami było 6 członków 
Koła, a jego pierwszym rzecznikiem wybrano kol. 
Martynę Kołacką. 

 

Wzorem  lat  poprzednich  absolwenci  Wydziału  Geodezji  Górniczej  i Inżynierii  Środowiska  studiów 

niestacjonarnych zgłaszali się do Stowarzyszenia po pieczątkę na kartach odejścia. Przy tej okazji wręczano im 

ulotki informacyjne oraz pokrótce zapoznawano z ważniejszymi celami i  działalnością Stowarzyszenia.  
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W  ciągu  roku  systematycznie  utrzymywano  kontakty  z  absolwentami,  rzecznikami  kół  terenowych  oraz 

członkami  indywidualnymi wysyłając w  ciągu  roku  łącznie ponad 2 500 egz.  ‐  periodyków  „Vivat Akademia”, 

Biuletynów  AGH  oraz  innych wydawnictw Uczelni  i  Stowarzyszenia.. W  związku  z  ciągle  rosnącymi  kosztami 

przesyłek  listowych,  zdecydowano wykorzystywać  nowe  techniki  komunikacji.  Znaczna  część  korespondencji 

odbywała  się  komunikatorem  z  wykorzystaniem  programu  tworzonego  i  ulepszanego  na  bieżące  potrzeby 

Stowarzyszenia.  Obecnie  jest  to  bardzo  wygodny  i  nie  generujący  dodatkowych  kosztów  sposób  informacji, 

dzięki  któremu  utrzymujemy  stały  kontakt  z  naszymi Wychowankami.  Tym  sposobem  przekazywano między 

innymi wszystkie wydawnictwa w wersji pdf. Wysyłką korespondencji i kontaktami z absolwentami zajmowała 

się mgr Teresa Nosal, a od października również mgr Paulina Lichoń. 

W roku 2020 przyjęto 71 nowych członków Stowarzyszenia zrzeszonych w różnych Kołach Stowarzyszenia.  
 

Na bieżąco aktualizowana  jest strona  internetowa Stowarzyszenia, na której  informujemy naszych członków  i 

sympatyków  o  istotnych  wydarzeniach  związanych  ze  Stowarzyszeniem.  Aktualizacją  strony,  od  strony 

technicznej, zajmował się do września   mgr  inż. Zbigniew Sulima, a od 15 września obowiązki te przejęła mgr 

Paulina Lichoń..  

Funkcjonuje  już  strona  Stowarzyszenia  zintegrowana  z  nowym  programem  do  obsługi  administracyjno‐

finansowej  i  komunikacyjnej  członków  Stowarzyszenia,  absolwentów  AGH.  Każdy  członek  ma  obecnie 

możliwość logowania się ze strony Stowarzyszenia do swojego konta, na którym może zobaczyć i aktualizować  

swoje  dane  oraz  sprawdzić  rejestr  wpłat  dokonanych  przez  siebie  z  tytułu  składek  członkowskich.  W  ciągu 

calego roku zostało wykonanych wiele prac technicznych nad prawidłowym funkcjonowaniem program, który 

nieustannie  dososowywany  jest  do  bieżących  potrzeb  Stowarzyszenia.  Prace  nad  programem  od  2018  roku 

ksztaltuje I nadzoruje mgr Teresa Nosal. 

W roku bieżącym Zarząd Główny przyznał 3 odznaki honorowe „Zasłużony dla Stowarzyszenia” – członkom Koła 

Grodzkiego Czeczott. w Tychach, według nowego Regulaminu przyznawania ww., czyli kandydatury zgłoszone 

zostały przez Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień, weryfikujący przesłane do sekretariatu wnioski. 

 

Odznaczenia  „Zasłużony  dla  SW  AGH”  otrzymali  w  2020  r.  następujący  członkowie,  z  kolejnymi 

numerami odznaczeń: 

1. Leszek Bydłoń  nr 596 

2. Jan Gil    nr 597 

3. Adam Grabarczyk  nr 598 

 

10. Zrealizowane najważniejsze działania 
 

  Mimo ostrych rygorów pandemii w bieżącej działalności Stowarzyszenia w roku 2020 należy 

odnotować następujące fakty i wydarzenia: 

 

1. Systematycznie  rozbudowywany  jest  system  informacji  w  portalu  internetowym 

Stowarzyszenia.  Podstawowe  prace  zostały  zakończone w  styczniu  roku  2018  natomiast  w 

roku  2020  r  dzięki  systematycznemu  wsparciu  Kierownictwa  Uczelnianego  Centrum 

Informatyki (UCI), obecnie Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) prowadzono prace nad 

rozbudową i udoskonalaniem systemu. 

2. W  2020  r.    od  połowy  września  systematycznie  aktualizowano    profil  Stowarzyszenia  na 

Facebooku. 

3. Wykonano nowy projekt odznaki Stowarzyszenia oraz odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia 

Wychowanków AGH oraz wykonano fizycznie ich pierwszą partię.  
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4. Podjęto  finalne  prace  nad  zmianą  struktury  organizacyjnej  Stowarzyszenia  Wychowanków 

oraz zmianą statutu. Ponieważ proponowane zmiany są głębokie zwłaszcza w odniesieniu do 

liczby członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz proponują  likwidację Sądu Koleżeńskiego, 

statut  winien  być  uchwalony  przed  Krajowym  Zjazdem  Sprawozdawczo‐wyborczym,  aby  IX 

Zjazd Krajowy Stowarzyszenia mógł procedować już zgodnie z zapisami nowego statutu.  

Główne zmiany w strukturze stowarzyszenia to:  

a) Powrót w nomenklaturze stanowisk do formy z początku Stowarzyszenia: 

prezes stowarzyszenia, wiceprezesi. 

b) Likwidacja Sądu Koleżeńskiego  

c) Zmniejszenie liczebności Zarządu do maks 11 osób łącznie z Prezesem  

d) Powołanie Rady Stowarzyszenia  (20‐50 osób) do której wejdą: 

• Przewodniczący Rady wybierany przez Zjazd 

  Pozostali członkowie to:  

• Członkowie  Honorowi i Honorowi Prezesi  ‐ wchodzą z automatu  

Członkowie Powołani przez Zarząd SW: 

• Osoby zasłużone  i wielce nobilitowane w Stowarzyszeniu, 

• Rzecznicy aktywnie pracujących kół terenowych, 

• Redaktor naczelny  Vivat Akademia,  

• Przewodniczący  zespołów problemowych  (komisji)  problemowych). 

e) Zamiast organizacji  terenowych zwanych w obecnym statucie „Oddziałami” proponujemy 

„Kluby”.   

5. Z  upływem  czasu  i  rozwojem  sytuacji  pandemicznej  terminy  obchodów  jubileuszu  75‐lecia 

Stowarzyszenia  były  wielokrotnie  zmieniane.  Ostatecznie  zostały  całkowicie  anulowane 

w roku 2020.  

6. Podjęto decyzje  o  zwołaniu  IX  Krajowego  Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w marcu 2021. 

Termin  ten  jednak  zgodnie  z  Prawem  o  Stowarzyszeniach  znowelizowanym  z  powodu 

pandemii  koronawirusa  SARS  COV  2,  nie  jest  ostateczny.    Zjazd  Krajowy  może  odbyć  się 

fizycznie do dwóch miesięcy po zakończeniu  stanu pandemii ogłoszonej przez władze kraju. 

Na zebraniu Zarządu Głównego w dn. 21.10.2020 przyjęto wszystkie dokumenty związane ze 

Zjazdem Krajowym, które zostały przekazany Rzecznikom Kół do dalszego procedowania. 

 

Zmiany Struturalne w Stowarzyszeniu prezentują poniższe schematy: 



13 
 

 
 

Stowarzyszenie po zmianach 2020. 

 
 

 

11. Wydawnictwa Stowarzyszenia 
W roku 2020 staraniem SW AGH ukazały się:  

 Vivat  Akademia  nr  21  i  22  w  ilości  4  500  egzemplarzy.  Wydanie  opracowane  przez  Komitet 

Redakcyjny, pod kierownictwem dr inż Jerzego Kickiego,  finansowane przez  JM Rektora AGH i SW 

AGH.  

 Trwały prace nad zeszytem 21. Ze względu na konieczne procedury przetargowe wydanie numeru 

opóźniło się na I kwartał 2020 r.  

 Zakończono  prace  autorskie  nad  „Kroniką  kół  SW  AGH”.  Obecnie  trwają  prace  nad 

przygotowaniem materiału do druku. 

 Zakończono prace  nad  dwoma  kolejnymi  zeszytami  cyklu Non Omnis Moriar, w  tym odrębnym 

zeszycie nr 4 prezentującym  „Sylwetki i miejsca spoczynku Rektorów AGH”. 

 Przez  cały  rok  2020  trwają  prace  korektorskie  i  wydawnicze  nad  monografią  zatytułowaną 

„Czytelnio Polska Cześć Ci cześć…”  autorstwa Magdaleny Bernackiej  – wnuczki Leobeńczyka inż. 

Stefana Łukasiewicza oraz Piotra Czai. Praca ukaże się drukiem w roku 2021. 

 SW  AGH  współfinansowało  wydanie  książki  „Kopalnio  kochanko  ma”  autorstwa    Andrzeja 

Kapłanka i Kazimierza Trzaski – aktywnych członków Stowarzyszenia. 
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12. Informacja  o  pozyskanych  środkach  z  tytułu  1%  w  2020  roku  i  sposobie  ich 

wydatkowania 
 

Przychód z tytułu 1% w roku 2020 wyniósł 17 710,45 PLN  Powyższą kwotę  w całości wydatkowano 

na  działalność  statutową  Stowarzyszenia  tj.  akcję  zapomóg  dla  osób  znajdujących  się  w  trudnych 

warunkach  materialnych  w  tym  wdów  i sierot  po  Wychowankach  AGH,  a  także  na  wydawnictwa 

Stowarzyszenia – rozprowadzane wśród członków Stowarzyszenia – nieodpłatnie. 

 

13. Pożegnania 
W 2020 roku odeszli od nas między innymi: 

 Dr inż. Krystyna Norwicz 

 

14. Działalność finansowa stowarzyszenia  
W roku 2020 przychody Stowarzyszenia stanowiły m.in.: 

 Składki członkowskie   ‐  27 238,18         

 Darowizny indywidualne członków Stowarzyszenia – 8 929,12   

 Przychody z przekazanego 1 % podatku  ‐ 17 710,45 zł  

 Przychody finansowe – 202,69 

Łącznie przychody Stowarzyszenia wyniosły:  54 080,44     

 

Po stronie wydatków najważniejsze pozycje stanowiły m.in: 

 Świąteczno‐Noworoczne spotkanie Członków Stowarzyszenia  w dn. 13.01.2020 – 

6 935,59,‐  

 Koncert Noworoczny w Klubie Studio w dn. 13.01.2020 – 11 750,‐  

 Stałe opłaty za prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Biuro NOTAX – 7 691,95 

 Zapomogi dla członków Stowarzyszenia  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 

32 800,‐  

 Wykonanie nowych odznak Stowarzyszenia ‐   

 Pogrzeb ś.p. Krzysztofa S. (osoba bez rodziny i bez środków) ‐   

 Materiały eksploatacyjne wykorzystywane do pracy biura – 4 888,96 

 Umowy cywilno‐prawne  na opracowanie  projektu matrycy liter na tablicę – 1 639,‐  

 

Łącznie wydatki Stowarzyszenia wyniosły:  84 935,16   

SALDO: ‐ 30 834,72     

 

Szczegóły działalności finansowej zawarte są w sprawozdaniu finansowym SW za 2020 r. 

 

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Prezydium ZG SW AGH w dniu:  xx‐xx‐ 2021  r. 

 

 

Sekretarz ZG SW AGH                Przewodniczący SW AGH 

 

 

dr inż. Czesława Ropa              prof. dr hab. inż.  Piotr Czaja 

 


