
Dnia 26 lutego odbyło się zebranie Koła Młodzi Inżynierowie PZITB, pierwsze 

w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Było to jednocześnie spotkanie 

wyborcze nowego zarządu koła. W spotkaniu uczestniczyło 16 członków oraz jego 

opiekun – dr inż. Teresa Rucińska.  

Przebieg spotkania: 

1. Wybór nowego zarządu koła: 

Wybory rozpoczęto od zgłoszenia kandydatów do zarządu koła. Koleżanka Żaklin 
Wantuch zgłosiła Aleksandrę Trębacz oraz Krzysztofa Wojciechowskiego. Krzysztof 
Wojciechowski zgłosił Marcina Żmudę oraz Joannę Besaraba. Więcej osób nie 
zgłoszono.  

Przebieg głosowania był tajny, w wyniku którego poszczególne osoby uzyskały ilość 
głosów wg zestawienia w tabeli 1. 

Tabela 1 Wykaz osób kandydujących i ilość uzyskanych głosów 

Lp Imię i nazwisko kandydata 
Liczba głosów za 

sprawowaniem funkcji 
prezesa 

Liczba głosów za 
sprawowaniem funkcji 

zastępcy prezesa 

Liczba głosów za 
sprawowaniem 

funkcji sekretarza 

1 Wojciechowski Krzysztof 14 1 1 

2 Żmuda Marcin 0 4 5 

3 Trębacz Aleksandra 0 7 6 

4 Joanna Besaraba 2 4 4 

 
 
Mając na względzie oddane głosy, do zarządu SKN Młodzi Inżynierowie PZITB na 
roczną kadencję od lutego 2016 do lutego 2017 roku wybrano następujące osoby, 
ze wskazaniem jednocześnie funkcji:  
 
Prezes: Wojciechowski Krzysztof 
Zastępca Prezesa: Trębacz Aleksandra 
Sekretarz: Żmuda Marcin 
 
W wyborach głosowało 16 osób, wszystkie głosy były ważne. 
Przebieg poprawności wyborów nowego zarządu koła nadzorowała dr inż. Teresa 
Rucińska. 
 
2. Na spotkaniu uchwalono poprawkę w statucie koła, dotyczącą członkowstwa. 
 
Poprawka do Statutu dotyczy § 4, pkt. 1, który uzyskuje następujące brzmienie: 
 
„Do Koła Naukowego przystąpić mogą studenci Wydziału Budownictwa i 
Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz 
deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów. 
W wyjątkowych przypadkach członkiem koła może zostać student innego wydziału 



Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który włączy 
się czynnie w realizację podejmowanych zadań.” 
 
3. Propozycje wyjazdów i wycieczek na budowy. 
 
Zgłoszenie się chętnych na wyjazd integracyjny do Warszawy oraz Koszalina. 
 
4. Workcamp 
 
W październiku 2015 roku podjęliśmy inicjatywę odświeżenia pomieszczeń w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Szczecinie w 
ramach tzw. Workcamp, inicjatywy zapoczątkowanej przez Kadrę Młodych PZITB. 
Ustalono, że pomiary w ośrodku wykonana Żaklin Wantuch i Aleksandra Trębacz. 
Musimy też postarać się o sponsorów materiałów budowlanych, jako wsparcie 
przedsięwzięcia.  

 
 
 

Sporządziła: 

Trębacz Aleksandra 


