Drogi Kolego Prezesie
Drodzy uczestnicy spotkania
Z racji nadania mi z woli Koleżanek i Kolegów zaszczytnego tytułu Honorowego Prezesa SITMN,
poczuwam się do obowiązku wyrażania na naszych spotkaniach oceny działalności Zarządu
Stowarzyszenia oraz Zarządów Kół, głównie z obszaru postanowień Statutu i tradycyjnie przyjętych
form działalności, aprobowanych przez ogół zrzeszonych. Działalność Prezesa i Zarządu za 2018r była
szczególnie efektywna i zasługuje na wysoką ocenę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja
licznych konferencji, narad i spotkań. Za tą działalność należą się dla Prezesa i całego Zarządu
gratulacje oraz gorące brawa. Natomiast nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego
na dzisiejszym, przedświątecznym spotkaniu w uroczystej oprawie przedstawię życzenia odnośnie
form działalności w 2019 roku i latach następujących. Przygotowałem osiem życzeń o następującej
treści:
1. W planie pracy Zarządu SITMN na 2019r i następne lata uwzględnić organizowanie min. 2
Kwartalnych Konferencji naukowo-technicznych wg tradycyjnie przyjętego przez zrzeszonych
programu tj:
a) Dwudniowe spotkanie. Koszt uczestnictwa łącznie z 10% zysku, nie może przekraczać
1000zł/osobę.
b) zapewnić udział przedstawicieli Zarządów wszystkich Kół Stowarzyszenia
c) 3-5 referatów związanych tematycznie z problematyką gospodarza konferencji lub Branży plus
dyskusja
d) dyskusyjne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z przedstawicielami Zarządów Kół
e) uroczysta kolacja – ewentualnie z nauką tańca
f) bez upominków z krakowskiego kredensu
Uzasadnienie:
W praktyce Zarządu Stowarzyszenia ostatnich lat, pod nazwą „Kwartalna Konferencja” organizowane
były Konferencje naukowo-techniczne nazywane w gremiach stowarzyszeniowych „menedżerskoinstytutowo-uczelniane” – przy symbolicznym udziale przedstawicieli Kół naszego Stowarzyszenia.
Stan taki prowadzi do niekorzystnej utraty więzi Kół z Zarządem i między poszczególnymi Kołami.
2. W 2019 roku zorganizować Kwartalną Konferencję z okazji 65 Rocznicy Stowarzyszenia.
Gospodarzem i głównym organizatorem konferencji winien być Zarząd SITMN. Jako
współorganizatorów zaprosić: AGH – Wydział Metali Nieżelaznych, IMN Gliwice, IGMNiR, KGHM –
Polska Miedź oraz Klub Menedżera. Drugim i równorzędnym punktem programu winno być
uhonorowanie zakończenia pracy zawodowej Kol. Prof. Zbigniew Śmieszka (62 lata pracy – i 38 lat
pracy na stanowisku Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych).
3. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu - Przeczytać obowiązujący statut Klubu Menedżera, co
zapewni lepszą więź z tą wspomagającą nasze Stowarzyszenie Organizacją.

4. Powrócić do organizowania Forum Gospodarczego Metali Nieżelaznych wg programu ustalonego
przez Klub Menedżera tj.
a) Przygotować kilka (2-3) referatów lub projektów związanych z istotnymi problemami określonego
przedsiębiorstwa lub Branży
b) do uczestnictwa, oprócz grona Menedżerów, IMN, AGH – WMN, IGMNiR, zapraszać przedstawicieli
Rządu lub władz administracyjnych, które decyzyjnie mogą pomóc w rozwiązaniu przedstawionego
na Forum problemu.
c) Spotkanie winno mieć charakter dyskusyjny.
d) ze spotkania sporządzać protokół z ustaleniami zadań dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych lub osób, a nadzór nad realizacją tych ustaleń powierzyć Prezesowi IGMNiR.
Przykład (propozycja)
a) Temat: Rozwój polskiego przetwórstwa miedzi i jej stopów
b) Przygotowanie prezentacji: Zespół w składzie: IMN Gliwice, AGH-WMN, KGHM Polska Miedź,
Bipromet, IGMNiR – opracowuje i przedstawia na obrady Forum projekt zamierzeń dot. modernizacji
istniejących oraz ewentualnie budowę nowych Zakładów przetwórstwa miedzi i jej stopów z
określeniem programu i wielkości produkcji, kosztów realizacji przedsięwzięć wraz z przewidywanymi
zwrotami nakładów.
5. Przywrócić należną i statutowo niezbędną rangę dla Funkcji Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.
Rozważyć możliwość wynagrodzenia.
6. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu przeczytać wnioski i uwagi Honorowego Prezesa zgłaszane na
piśmie, a dotyczące oceny merytorycznej, organizacyjnej i finansowej za 2015,2016,2017r oraz ze
Zjazdu Delegatów.
7. Zapewnić dla, z dużym trudem powołanej Fundacji „Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim
Seniorom” - wpływy w 2019 i latach następnych na poziomie 40 000 zł/rok. (Informuję, że wpływy za
2018r wyniosły ok. 5200 i były najwyższe głównie dzięki aktywności powołanych w niektórych kołach
Ambasadorom Fundacji).
Jest to zadanie nie tylko dla Zarządu Fundacji, ale również udziałowców (IMN Gliwice, SITMN, i
Consorg S.A.) oraz głównie dla Zarządów Kół i powołanych Ambasadorów Fundacji.
Uzasadnienie:
Jest nas ponad 1500 osób zrzeszonych. Wystarczy, że 1000 osób dokona wpłaty z odpisu podatku z
PITu po 40 zł. Ponadto na swoim przykładzie stwierdzam, że wpłaty mogą być wyższe, gdyż wiele
osób prowadzi wspólnie z małżonkiem rozliczenie PITu. Istnieje też konieczność, aby Prezes
Stowarzyszenia, na spotkaniach Klubu Menedżera przekonał, a nawet zobowiązał Menedżerów do
osobistego zaangażowania i odpisu na rzecz naszej Fundacji. Wówczas realna kwota do wpłat może
być o wiele wyższa niż 40 000 zł.

Dlaczego tak się nie dzieje:
1. Wcześniej powołane w Polsce duże Fundacje posiadające na etatach nawet kilkanaście osób,
dotarły swoimi błagalnymi listami z prośbą o pomoc będącej w nieszczęściu Rodziny, osoby,
najczęściej dziecka – do każdego z nas. Większość z nas zaangażowała się zobowiązaniami
wpłat i odpisów. Chwała wszystkim za ten gest. Ale jest też druga strona medalu w
powiedzeniu, że „koszula jest bliższa ciału”. W naszej organizacji istnieją duże potrzeby
udzielania pomocy dla wielu Koleżanek i Kolegów. Obce Fundacje praktycznie pomijają
milczeniem wysyłane wnioski o pomoc, a my nie posiadamy środków niezbędnych do jej
udzielenia. Przykład z Huty Oława. Inż. Jan Standio, przez 20 lat pełnił funkcję Prezesa Koła w
Hucie Oława. W 2013 roku – udar mózgu. Paraliż, utrata mowy. Wózek inwalidzki. Bardzo
kosztowne wydatki na leczenie i rehabilitację przekraczały możliwości rodzinnego budżetu. W
tym roku zmarł nie uzyskując żadnej z naszej organizacji pomocy. Podobnych przykładów w
poszczególnych Kołach jest wiele. Przedstawiając to może zbyt obszerne uzasadnienie, liczę,
że Zarządy Kół i Zarząd Stowarzyszenia potraktują priorytetowo w swoich planach pracę na
rzecz NASZEJ Fundacji. Oczywiście najistotniejsze jest zaangażowanie i rola samego
aktualnego Zarządu Fundacji.
8. Życzę też, aby Zarząd Fundacji w możliwie pilnym trybie przejął udziały IMN Gliwice i Consorgu
na rzecz SITMN na zasadach darowizny lub odpłatnie. Pomoc w załatwieniu – na ochotnika
zgłasza się Kol. Dyr. Biura Maria Grzesik, – za, co Jej serdecznie dziękuję.
Tyle życzeń dot. działalności Stowarzyszenia. Krytyczne uwagi pozostawiam na następny rok.

A teraz bardzo gorące, od serca płynące życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019
Roku. Składam je dla wszystkich tu obecnych, a za Waszym pośrednictwem dla najbliższych Wam
Osób oraz szczególnie dla Koleżanek i Kolegów z Kół naszego Stowarzyszenia.
1. Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w doskonałym zdrowiu, w
niepowtarzalnej atmosferze szczęścia, radości i miłości.
2. Żeby wigilijna wieczerza wraz z tradycyjnym opłatkiem utrwalała więzi rodzinne oraz z
gronem przyjaciół i znajomych
3. Żeby kojące serca melodie i słowa polskich kolęd, napawały otuchą i nadzieją na lepsze
życie.
Na Nowy 2019 rok życzę spełnienia oczekiwań planów i marzeń. Żeby dla każdego Nowy Rok był
lepszy od minionego. Żebyśmy mogli żyć w spokoju, dostatku i cieszyć się z życia. Jeszcze raz po
staropolsku: Wesołych Świąt i Do siego Roku!
Do zobaczenia za ROK

