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Zjazd Absolwentów XXI wieku 
 
W poprzednim numerze Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 

zapraszaliśmy absolwentów, którzy ukończyli studia po roku 2000 do wzięcia udziału w spotkaniu pod hasłem 
„Absolwenci XXI wieku”. Spotkanie to miało miejsce 5 czerwca w budynku Wydziału przy ul. Wołoskiej 141 oraz w 
pubie „Żaczek”. Po rejestracji uczestników odbyła się pierwsza część spotkania, którą otworzył Dziekan Wydziału  
prof. Jerzy Szawłowski. Była ona poświęcona głównie zapoznaniu absolwentów z historią Stowarzyszenia oraz jego 
celami i działalnością. Przed druga częścią spotkania zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie uczestników.  
Niestety nie przedstawia ono wszystkich obecnych w drugiej części spotkania. Ponieważ imprezę zaplanowano na dzień 
powszedni, wielu uczestników przybyło dopiero w czasie spotkania w pubie. Spotkanie zakończyło się po północy. 
Można się spodziewać, że większość jego uczestników zostanie członkami SAIM PW.  

 

 
 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w ankiecie, której celem było uzyskanie informacji o możliwościach i miejscach 
zatrudnienia absolwentów Wydziału. Podstawowym pytaniem ankiety było: „Czy miałeś/miałaś problemy  
ze znalezieniem pracy po studiach?”. 39% dało na to pytanie odpowiedź „Nie”, 25% odpowiedziało „Tak”, a 35% nie 
mogło jednoznacznie sformułować odpowiedzi. Z ankiety wynika, że 46% obecnych zajmuje się działalnością 
naukową, 25% pracuje w przemyśle, a po 8% prowadzi własną działalność lub pracuje w handlu. 48% ankietowanych 
zadeklarowało, że ich praca jest związana całkowicie z inżynierią materiałową, natomiast 35% nie dostrzega żadnego 
związku. Bardzo cieszy fakt, że aż 69% obecnych stwierdziło, że przy ponownym wyborze kierunku studiów 
wybrałoby ponownie inżynierię materiałową (nie zrobiłoby tego 19%). Przeprowadzona ankieta dała pewien obraz 
sytuacji ostatnich roczników absolwentów WIM na rynku pracy.  



 

Walne Zgromadzenie SAIM PW 
 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW, każdego roku Zarząd jest 
zobowiązany do zorganizowania Walnego Zgromadzenia członków SAIM PW. W bieżącym roku będzie to zebranie 
wyborcze tzn. uczestnicy wybiorą Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną dwuletnią kadencję. Członkowie 
Stowarzyszenia otrzymali z niniejszym Biuletynem zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Chcieliśmy  
tę informacje przekazać również wszystkim, którzy dopiero zamierzają wstąpić do SAIM PW. Jest to doskonała 
okazja, ponieważ osoby takie będą przyjęte jeszcze przed zebraniem i będą mogły uczestniczyć w nim na pełnych 
prawach.  

Walne Zgromadzenie Członków SAIM PW odbędzie się 4 grudnia 2009 w sali Rady Wydziału Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy ul. Wołoskiej 141. Pierwszy termin rozpoczęcia 
obrad: godzina 17.30. W przypadku braku quorum obrady rozpoczną się w drugim terminie tzn. tego samego dnia  
o godzinie 18.30. Z doświadczenia wiadomo, że nasze zebranie zacznie się w drugim terminie tzn. o godzinie 18.30. 

 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad 
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej 
3. Sprawozdanie Zarządu SAIM z działalności w okresie od 06.12.2008 do 03.12.2009  

oraz sprawozdanie finansowe 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SAIM z działalności w okresie od 06.12.2008 do 03.12.2009 
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań oraz skwitowaniem władz stowarzyszenia 
6. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
7. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia 
8. Sprawy wniesione przez członków SAIM 
9. Zakończenie obrad 

 
Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 

 
1 października 2009 roku odbyła się na Wydziale Inżynierii 

Materiałowej uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego. Udział 
w niej wzięli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: 
Przemysław Wójcik i Roman Janusz. Stałym punktem tej uroczystości 
jest wręczenie Nagrody Absolwentów ufundowanej przez SAIM PW 
dla studenta, który w zakończonym roku akademickim uzyskał 
najwyższą średnią ocen. Nagrodę Stowarzyszenia za rok akademicki 
2008/2009 otrzymał Krzysztof Kulikowski. Po raz pierwszy zdarzyło 
się, aby średnia ocen laureata wynosiła 5 (w tradycyjnej skali ocen). 
Pan Krzysztof Kulikowski poza osiągnięciami w nauce odnosi również 
sukcesy sportowe m.in. jest aktualnym wicemistrzem Polski 
w żeglarstwie morskim, według formuły ORC (w 2007 był mistrzem 
Polski), a w roku 2008 zajął II miejsce w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Łotwy w tej dyscyplinie sportu. 

 

Przypominamy o wpłatach składek członkowskich 
 

Przypominamy o corocznych wpłatach składek członkowskich na konto SAIM. Roczna składka nie uległa zmianie 
od 2001 roku i wynosi 50 zł. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia  
tj.: coroczną nagrodę dla najlepszego studenta WIM (1000 zł), wydawanie biuletynu oraz organizację zjazdów 
i spotkań absolwentów. Numer konta dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej www.saim.edu.pl.  

 
 

Adres Stowarzyszenia: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa  
Adres internetowy: www.saim.edu.pl 
Prezes – Przemysław Wójcik 
Sekretarz: Bartosz Michalski, tel. (22) 234-87-31, e-mail: b.michalski@inmat.pw.edu.pl 
Członek Zarządu: Waldemar Kaszuwara, tel. (22) 234-84-51, e-mail: wkaszu@inmat.pw.edu.pl 
Nr konta: 
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
PKOBP 11 Oddział w Warszawie ul. Wołoska 58/64, 02-507 Warszawa 
N r  k o n t a   0 8  1 0 2 0  1 1 6 9  0 0 0 0  8 4 0 2  0 1 0 1  0 9 6 6  


