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Agnieszka Romanko 1 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA  
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

WYDZIAŁU PRAWA  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

Dnia 19 grudnia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów  
i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.  

1. Walne Zebranie SAWP KUL otworzył ks. prof. dr hab. Józef  
Krukowski, Przewodniczący Stowarzyszenia, który przywitał przyby-
łych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w Zebraniu bierze 
udział wymagana liczba członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie 
władne jest do podejmowania uchwał. Przewodniczącym Walnego 
Zebrania został wybrany dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, 
natomiast protokolantem dr Agnieszka Romanko. Pan dr h.c. Zbigniew 
Wojciechowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 
wyboru honorowego przewodniczącego SAWP KUL. Przewodniczący 
poddał pod głosowanie porządek Zebrania, który został przyjęty 
jednomyślnie.  

2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres od 1 września 
2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., przedstawił ks. kmdr dr Zbigniew Jawor-
ski, skarbnik Stowarzyszenia.  

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 
sprawozdawczy, przedstawił mec. Tadeusz Flis, sekretarz Stowarzysze-
nia.  
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4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dr hab. Marzena 
Toumi, członek Komisji Rewizyjnej, jednocześnie wnioskując o udzie-
lenie Zarządowi absolutorium. 

5. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności 
Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawo-
zdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Zarządu w okresie 
sprawozdawczym. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi  
i Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy od 1 września 2014 r.  
do 31 sierpnia 2015 r.  

6. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie ze Statutem SAWP KUL 
upłynęła kadencja władz Stowarzyszenia i kolejnym punktem Walnego 
Zebrania jest wybór nowych władz. W wyniku jawnego głosowania  
w skład Komisji Skrutacyjnej weszli: mgr Elżbieta Okoń, mgr Monika 
Wysmulska i ks. dr Waldemar Gałązka.  

a) Na Przewodniczącego SAWP KUL zgłoszono dwóch kandy-
datów: ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL i ks. Krukowskiego. 
Prof. Krukowski nie przyjął kandydatury uzasadniając, iż wystarczająco 
długo był Przewodniczącym Stowarzyszenia. Stwierdził, że potrzebne 
są zmiany i wprowadzenie dynamizmu, dlatego zaproponował prof. 
Sitarza. Zaoferował również swoją pomoc w kierowaniu SAWP KUL. 
M. Sitarz – zgodnie z wolą zebranych – przyjął kandydaturę. W wyniku 
tajnego głosowania na Przewodniczącego Stowarzyszenia jednomyślnie 
został wybrany prof. Sitarz.  

b) Na członków Zarządu zgłoszono kandydatury: dr. hab. W. Bedna-
ruka, prof. KUL, mec. T. Flisa, dr Małgorzatę Makarską, ks. dr. hab. 
Piotra Stanisza, prof. KUL, dr. Igora Szwiec, dr. h.c. Z. Wojciechow-
skiego i mgr. lic. Pawła Zająca. W wyniku tajnego głosowania na człon-
ków Zarządu Stowarzyszenia zostały wybrane następujące osoby:  
W. Bednaruk, T. Flis, M. Makarska, P. Stanisz, Z. Wojciechowski i P. Za-
jąc.  

c) Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury: ks. 
kmdr. dr. Z. Jaworskiego, dr hab. M. Toumi i mgr. Tomasza Stolarczyka. 
W wyniku tajnego głosowania na członków Zarządu Stowarzyszenia 
zostały wybrane następujące osoby: Z. Jaworski, M. Toumi i T. Stolar-
czyk. 
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7. Przewodniczący SAWP KUL przedstawił plan pracy i budżetu 
Stowarzyszenia na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.  

a) Prof. Sitarz poprosił o pozytywny głos w sprawie wyboru ks. Kru-
kowskiego na honorowego przewodniczącego SAWP KUL. Podkreślił, 
że Profesor był inicjatorem, pomysłodawcą i założycielem Stowarzysze-
nia, a także wspierał je zarówno intelektualnie, jak i finansowo. W imie-
niu Stowarzyszenia poprosił o powołanie w poczet członków honoro-
wych – przewodniczącego honorowego SAWP KUL. Walne Zebranie 
Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym wybrało jednomyślnie J. Kru-
kowskiego przewodniczącym honorowym SAWP KUL. 

b) Przewodniczący SAWP KUL dziękując ks. Krukowskiemu za do-
tychczasową pracę, zaprosił Profesora do uczestnictwa we wszystkich 
spotkaniach Stowarzyszenia z głosem wiążącym. Jednocześnie poinfor-
mował, że pierwsze spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2016 r. o godz. 
18.00. Prof. Sitarz przypomniał, że zgodnie ze Statutem, Stowarzyszenie 
ma na celu integrowanie i promowanie absolwentów Wydziału Prawa 
KUL, wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL, 
a także cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne (Sta-
tut, art. 3 § 1). Dlatego też wyraził nadzieję na wsparcie władz Wydziału 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i pomoc Dziekana  
w realizacji uchwał Stowarzyszenia. Profesor podkreślił znaczenie dzia-
łalności na rzecz dobra wspólnego, zaapelował o coraz większą moty-
wację wszystkich członków Stowarzyszenia i realizację celów statuto-
wych. Poprosił o nadsyłanie kolejnych artykułów do „Biuletynu SAWP 
KUL” i pomoc w organizacji konferencji naukowych. Dodał, iż kwestie 
szczegółowe zostaną dopracowane na pierwszym posiedzeniu Zarządu 
Stowarzyszenia.  

c) Walne Zebranie przyjęło plan pracy i budżetu na okres od 1 wrze-
śnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

8. W ramach wolnych wniosków: P. Stanisz skierował słowa wdzięcz-
ności pod kierunkiem prof. Krukowskiego, który był pomysłodawcą  
i twórcą Stowarzyszenia, a także przez lata owocnie nim kierował. 
SAWP KUL liczy obecnie 333 członków. Dzięki zaangażowaniu i ak-
tywności Profesora, podejmowano szereg inicjatyw naukowych i inte-
gracyjnych. Dziekan WPPKiA dodał, że Wydział bez osoby Księdza 
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Profesora wyglądałby dziś inaczej. Z. Jaworski składając rezygnację  
z funkcji skarbnika Stowarzyszenia, przekazał dokumenty P. Zającowi. 

9. Przewodniczący Zebrania po stwierdzeniu wyczerpania porządku 
obrad podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął Walne 
Zebranie SAWP KUL. 


