Sprawozdanie Zarządu SAPG
z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2017-2019.

Zarząd wybrany w dniu 31.05.2017 r. na X Walnym Zebraniu SAPG pracował w 15 osobowym
składzie:
Przewodniczący: Ryszard Trykosko (absolwent wydziału Budownictwa Lądowego).
Członkowie Zarządu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marek Biernat
Marek Biziuk
Georgis Bogdanis
Krzysztof Dolny
Zenon Filipiak
Karol Kalinowski
Tomasz Klajbor
Jerzy Kolczyński

9. Agnieszka Krysiak
10. Damian Kuźniewski
11. Ryszard Markowski
12. Aleksandra Orent
13. Sebastian Stefański
14. Waldemar Wardencki
15. Włodzimierz Ziółkowski

Na pierwszym zebraniu Zarządu w dniu 13.06.2017 r. wybrane zostało prezydium Zarządu
SAPG w składzie:
–
–
–
–
–
–
–

Przewodniczący:
wiceprzewodniczący:
wiceprzewodniczący:
sekretarz:
skarbnik:
członek Prezydium:
członek Prezydium:

Ryszard Trykosko
Krzysztof Dolny
Damian Kuźniewski
Agnieszka Krysiak
Zenon Filipiak
Georgis Bogdanis
Tomasz Klajbor.

W trakcie kadencji nastąpiło szereg zmian w składzie Zarządu i Prezydium, a także zmian
pełnionych funkcji, których tu nie wyszczególniamy.
Najważniejsza zmiana nastąpiła w dniu 22 lutego 2018 r. kiedy po rezygnacji Kol. Ryszarda
Trykosko na funkcję Przewodniczącego Zarządu został wybrany kol. Krzysztof Dolny
(absolwent wydziału Mechaniczno–Technologicznego).
Do końca kadencji Prezydium działało w następującym składzie:
–
–
–
–
–
–
–

Przewodniczący:
wiceprzewodniczący:
wiceprzewodniczący:
sekretarz:
skarbnik:
członek Prezydium:
członek Prezydium:

Krzysztof Dolny
Włodzimierz Ziółkowski
Damian Kuźniewski
Agnieszka Krysiak
Zenon Filipiak
Aleksandra Orent
Tomasz Klajbor

W czasie dwuletniej kadencji Zarząd SAPG spotkał się na 11 zebraniach plenarnych.
Prezydium Zarządu odbyło 17 narad. Z każdego ze spotkań sporządzono protokół.
SAPG powstało 30 lat temu. Warunki funkcjonowania naszej organizacji były wówczas skrajnie
różne od obecnych. Przez ostatnie 30 lat dokonała się prawdziwa rewolucja w sferze
komunikacji. Postawiliśmy sobie za cel wykorzystanie dostępnych obecnie internetowych
środków komunikacji i wyznaczenie nowych kierunków działania.

Zarząd przyjął na siebie zadanie wprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy SAPG.
Główne założenia, jakie przyjęliśmy do realizacji:
1. SAPG powinno być organizacja powszechną.
2. Podstawowym celem w tej kadencji będzie wielokrotny wzrost bezpośrednich
kontaktów z absolwentami.
3. Uruchomimy aktywne działania promocyjne SAPG we współpracy z PG.
4. Organizacja imprez integracyjnych, rocznicowych i kulturalnych dla środowiska
akademickiego.
W dniach 9-10.05.2018 r. odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w Szymbarku. Zorganizowaliśmy warsztat, który pomógł
ocenić bieżącą sytuację SAPG i ustalić dalsze szczegółowe kierunki naszych działań.
Kolejne spotkanie, ważne dla wizerunku SAPG i dalszych prac Stowarzyszenia odbyło się
20.09.2018 r. W spotkaniu uczestniczyli Rektor, dziekani, wydziałowi pełnomocnicy ds.
absolwentów, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Zaprezentowane na spotkaniu
nowe kierunki działań SAPG wywołały szeroką dyskusję, spotykając się jednocześnie z
pozytywną oceną osób obecnych.
W minionej kadencji SAPG było organizatorem lub współorganizatorem następujących
wydarzeń:















Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „Bazuna”, który odbył się
w dniach od 30.06 do 2.07 2017 r. w Przywidzu, a jego współorganizatorami byli:
Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Bazuna, Studencki Klub
Turystyczny Politechniki Gdańskiej Fify, Urząd Gminy w Przywidzu i Centrum Zielona
Brama w Przywidzu. Łączna liczba uczestników to około 2000 osób.
Bal Rodziny Politechnicznej, który odbył się 25 lutego 2017 r. w murach Gmachu
Głównego PG przy udziale 420 osób.
Imprezy kulturalne w Kwadratowej w roku 2017 i 2018 pt. „Jesień z Bazuną”.
17.11.2017 r. - sesja naukowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin prof. E. Wittbrodta byłego
rektora PG i członka honorowego SAPG.
12.03.2018 r. - uroczysta konferencja dla upamiętnienia 50 rocznicy „Marca 68”
i wydarzeń, które miały miejsce na PG.
Imprezę z harcerzami z Komendy Hufca w Tczewie pt. „ŚPIEWAJMY RAZEM”
19.05.18 w Tczewie.
13 listopada 2018 r. - piknik patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
30 listopada 2018 r. - Konferencja Młode Miasto, naukowcy, przedsiębiorcy oraz
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych zebrali się na Politechnice
Gdańskiej, by wspólnie omówić perspektywy zagospodarowania gdańskich terenów
postoczniowych.
Zjazdy okolicznościowe 8 roczników absolwentów Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki w latach 2018 i 2019.
Organizacja spotkania Absolwentów PG w latach 2017, 2018 i 2019 we „Wróblówce”
przez Koła Wydziałowe SA PG: wydziałów WETI i WEiA.
Koncert ku pamięci tragicznie zmarłego w dniu 14 stycznia Prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza.
Koncert upamiętniający Profesora Jacka Namieśnika, który zmarł nagle w dniu
14.04.2019 r. w trakcie pełnienia funkcji Rektora PG. Odbył się w dniu 19.05.2019 r.
w Kwadratowej.

Przedstawiciele Zarządu reprezentowali Stowarzyszenie podczas:







Uroczystych sesji senatu.
Inauguracji roku akademickiego.
Uroczystości wręczania dyplomów.
Zjazdów absolwentów organizowanych na wydziałach.
Dorocznej Gali Złotych Lwiątek organizowanej przez SSPG.
Finału konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”.

SA PG w 2017 było roku wydawcą wznowienia „ŚPIEWNIK SUCHARKA 50 LAT” oraz płyty
„Multimedialny ŚPIEWNIK SUCHARKA”.
SA PG wydało w marcu 2019 roku dla uczestników koncertu ku czci Prezydenta Pawła
Adamowicza pamiątkowe płyty CD i DVD z wybranymi piosenkami z tego koncertu.
W minionej kadencji współpracowaliśmy z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej.
Przedstawiciele studentów uczestniczyli w spotkaniu PKB+. Na dorocznej gali Złotych
Lwiątek, organizowanej przez naszych młodszych kolegów z Samorządu Studenckiego
wręczaliśmy jedną z nagród.
Członkowie SAPG – kol. Georgis Bogdanis, Krzysztof Dolny, Andrzej Kasprzak, Bogdan
Jakusz, Ryszard Markowski i Ryszard Trykosko, jako przedstawiciele Stowarzyszenia brali
aktywny udział w pracach Konwentu PG i uczestniczyli w naradach aż do rozwiązania
Konwentu, które nastąpiło w czerwcu 2018 r., w związku z zmianą ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym”.
Georgis Bogdanis, w imieniu Stowarzyszenia bierze udział w pracach Uczelnianej Komisji
ds. Zapewnienia jakości kształcenia.
Powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Historyczna zorganizowała w minionej
kadencji 12 spotkań w ramach Klubu Historycznego Absolwentów.
Wśród wydarzeń mijającej kadencji, organizowanych lub współorganizowanych przez Komisję
należy wymienić m.in.: Konferencję poświęconą wydarzeniom „Marca 68”, Uroczyste
posiedzenie Senatu w dniu 22.11.2017 r. dedykowane jubileuszom środowiska
akademickiego: 95 lat Akademickiego Związku Sportowego, 85 lat żeglarstwa akademickiego
w Gdańsku, 60 lat Uczelnianego Parlamentu ZSP PG, 60 lat Studenckiej Agencji Radiowej
ZSP PG.
Komisja Historyczna zorganizowała sesję upamiętniającą 80 rocznicę usunięcia polskich
studentów z murów Technische Hochschule Danzig, aktywnie uczestniczyła w otwartej
dyskusji nad potrzebą przywrócenia poprzedniej dewizy PG, zajęła się tworzeniem zbiorów
archiwów i pamiątek historii uczelni i absolwentów.
Chcąc uczcić pamięć prof. Marianny Sankiewicz, Komisja zainicjowała i zrealizowała projekt
„Ławeczka Marianny”. Braliśmy udział w przygotowaniach uroczystości pogrzebowych
zmarłych profesorów, wraz z Fundacją Solidarności uczestniczyliśmy w akcji oznakowania
grobów profesorskich, znajdujących się na gdańskich cmentarzach. Współpracujemy
z Biblioteką Główną PG.
W ramach SA PG funkcjonowały 2 Koła Wydziałowe: WETI i WEiA

Zadanie poprawy stanu organizacji Stowarzyszenia zostało zrealizowane poprzez:







Wprowadzenie odrębnych, wyłącznie na użytek SAPG środków komunikacji, telefonu,
adresów email opartych na własnej domenie sapg.pl.
Zweryfikowanie bazy danych członków. Baza została udostępniona w chmurze IT dla
uprawnionych osób, co umożliwia wygodne i szybkie korzystanie z jej zasobów.
Przejęcie na wyłączność użytkowania przez SAPG pomieszczenia biurowego
w budynku Bratniaka, z przeznaczeniem na biuro, archiwum oraz miejsce spotkań
prezydium i komisji. Wyposażyliśmy biuro w meble i sprzęt komputerowy.
Informowanie szerokiego grona absolwentów o bieżących sprawach Uczelni
i Stowarzyszenia poprzez publikację Biuletynu Absolwenta.
Zatrudnienie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w biurze SAPG
i redagowania Biuletynu.
Wprowadzenie zmian na stronie internetowej.

W trakcie kadencji 2017-2019 pracowała powołana przez Zarząd Komisja statutowa, która
miała za zadanie ujednolicenie interpretacji statutu SAPG w ciągle zmieniających się
warunkach.
Na bieżąco prezentujemy naszą działalność poprzez media społecznościowe.
(https://www.facebook.com/pg/Stowarzyszenie-Absolwent%C3%B3w-PolitechnikiGda%C5%84skiej-149442548737623/events/?ref=page_internal). Aktualizacja informacji na
stronie www.sapg.pl jest systematyczna. Oprócz aktualności, prezentujemy na stronie
wskazówki: jak zapisać się do SAPG.
Zarząd w bieżącej kadencji podjął działania zmierzające do zwiększenia przychodów dla
Stowarzyszenia. Opracowano i przyjęto regulamin wewnętrzny określający zasady wspierania
SAPG przez darczyńców oraz prezentowania listy osób i instytucji, które przekazały fundusze
na działalność statutową zgodnie z tymi zasadami. Środki te stanowią podstawowe źródło
finansowania działalności statutowej SAPG. Wpływy z tego tytułu wyniosły 13.000,00 zł.
Grupa przedsiębiorców – absolwentów zrzeszonych w Politechnicznym Klubie Biznesu stała
się finansową podporą SAPG.
Odrębnym projektem zrealizowanym w tej kadencji jest uruchomienie wspólnie z PG procesu
pozyskiwania adresów e-mail absolwentów już w trakcie kończenia studiów. Absolwenci,
kończąc studia mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą internetową informacji
wysyłanych przez SAPG. Projekt ten został w pełni zrealizowany. Tworzymy bazę kontaktów
zawierającą aktualne dane absolwentów ze wszystkich wydziałów. W kolejnej kadencji
powinniśmy osiągnąć stan powyżej 7.000 adresów absolwentów.
Drugim ważnym projektem SAPG, jest Biuletyn Absolwenta. Począwszy od listopada 2018 r.,
ukazują się w cyklu miesięcznym kolejne edycje. Pierwszy biuletyn w listopadzie 2018 r. został
wysłany do 305 osób. W maju opublikowaliśmy 7 wydanie biuletynu. Ostatni egzemplarz
wysłaliśmy do 2366 odbiorców. Prace nad biuletynem i zasady jego publikacji określa odrębny
regulamin.
Obydwa wymienione projekty wymagały ścisłej współpracy z Uczelnią. Uzyskaliśmy zgodę
władz PG i szeroką pomoc w ich realizacji. Odbyliśmy wiele spotkań technicznych z Rektorami,
Kanclerzem, Biurem prawnym PG, działem promocji, wydawnictwem PG, CUI, Działem
Gospodarczym. Wszędzie uzyskaliśmy profesjonalną pomoc.
SA PG uczestniczył w przygotowaniu projektu zagospodarowania modernizowanego budynku
Hydromechaniki. SAPG ma być jednym z gospodarzy tego obiektu. Będzie to wizytówka
naszej Uczelni, miejsce które będzie służyć całej społeczności akademickiej. Remont
przebiega planowo. Zakończenie zaplanowane jest na IV kw. 2019r.

Opiniowaliśmy Projekt Biblioteki Głównej tyczący zagospodarowania Wieży ciśnień
i przylegającego budynku węzła cieplnego na potrzeby jej archiwum.
Osobnym kierunkiem naszych działań było nawiązywanie kontaktów z absolwentami
przebywającymi za granicą. Mamy już bieżące kontakty absolwentami z WSAPG z Wietnamu
zrzeszającym ponad 100 absolwentów. Pełnomocnikiem SA PG ds. współpracy
zabsolwentami PG z Wietnamu jest kol. Bogdan Lubiński. Reprezentanta tej grupy gościliśmy
w Gdańsku, zorganizowaliśmy spotkanie z Rektorem PG oraz członkami PKB+. Oprócz tego
posiadamy kontakty do absolwentów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Libii. Algierii,
Wenezueli. Bardzo przydatny okazał się biuletyn, który od razu po nawiązaniu kontaktu jest
udostępniany naszym absolwentom.
Te wszystkie działania rozpowszechniają wiedzę o Stowarzyszeniu.
Sprawy Finansowe
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej prowadzi uproszczone księgi dla
jednostek mikro zgodnie z zał. nr 4 ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r. i rozlicza
się wg zasad obowiązujących dla tych jednostek. Jest też podmiotowo zwolnione z VAT.
Przychody Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej to składki członkowskie, inne
przychody (darowizny, odpłatności i usługi) oraz niewielkie przychody finansowe.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej po uzyskaniu opinii Komisji
Rewizyjnej corocznie na swym posiedzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za miniony
rok kalendarzowy, co stanowi podstawę do złożenia deklaracji CIT.
Koszty realizacji zadań statutowych stanowiły:
W roku 2017 kwotę 281.555,46 zł.
W roku 2018 kwotę 85.344,59 zł.
Na dzień 16.05.2019 r. stan posiadanych środków SAPG to kwota 130.445,97 zł, z czego:
- saldo rachunku bankowego: 68.528,78 zł
- lokata bankowa 55.000,00 zł
- saldo gotówki w kasie: 6.917,19 zł
Fundusz statutowy stanowi aktualnie kwotę 50.474,57 zł, a pozostałe środki finansowe
przeznaczone są na realizację bieżących działań i przyszłe wydatki, takie jak: MajówkaMT, zjazdy organizowane przez koło Wydziału EiA i kwota 3.160,00 zł do dyspozycji tego
koła, akcja „Ławeczka Marianny”, Piknik ETI oraz środki przeznaczone na Bazunę.
Składki członkowskie zgodnie ze statutem wnoszone są przez członków, którzy dzięki temu
posiadają pełne prawa członka SAPG. Wysokość składek nie zmieniła się od chwili powstania
Stowarzyszenia w 1988 r.

Współpraca z Komisją Rewizyjną.
W trakcie mijającej kadencji komisja rewizyjna wystąpiła do Zarządu z pismem z dnia
10.01.2018 r. dokonując oceny działań zarządu SAPG, wskazując problemy, które jej zdaniem
powinny być rozwiązywane.
Przewodniczący SAPG uczestniczył w spotkaniu Komisji w dniu 24.04.2019 podczas którego
zapoznał się z uwagami Komisji Rewizyjnej nt. realizacji uchwał Walnego Zebrania z dniu
31.05.2017 r.

Zarząd, realizując zadania mijającej kadencji rekomenduje następne etapy pracy.
Na Politechnice i na poszczególnych Wydziałach toczy się aktywna działalność naukowa,
kulturalna, społeczna. Chcemy dalej rozwijać bieżący kontakt z wydziałami.
Warto naszych absolwentów informować o tym co dzieje się na uczelni, zapraszać do udziału
w konferencjach, sympozjach, koncertach i jubileuszach.
Absolwenci PG są nie tylko inżynierami, specjalistami w wielu dziedzinach, ale także
przedsiębiorcami, przyszłymi przedsiębiorcami lub managerami.
Platforma komunikacji z absolwentami będzie wykorzystywana na potrzeby Politechniki
i Stowarzyszenia Absolwentów.
Planujemy prezentować osiągnięcia naszych absolwentów.
PG planowo promuje ofertę uniwersytetu technicznego skierowaną do gospodarki. Ta oferta
powinna być również kierowana do absolwentów. Chcemy aktywnie włączyć się w jej
upowszechnianie.
Aktywnie korzystać z nowych możliwości, jakie stworzy zakończenie remontu budynku
Hydromechaniki.

W imieniu Zarządu składam podziękowania Kolegium Rektorskiemu. Propozycje SAPG
zostały życzliwie przyjęte i uzyskały silne wsparcie. To wsparcie było kluczowym czynnikiem
wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu SAPG. Osobiście serdecznie dziękuję za
zrozumienie i poparcie naszych projektów.

Zarząd SAPG
Gdańsk. 25.05.2019r

