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23 sierpnia 2019 r.

ZEBRANIE ZWYCZAJNE 2019

Zgodnie z zawiadomieniem rozesłanym do członków Towarzystwa 21 lipca 2019 r.,
zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o
miejsce w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej kadencji 2019-2021.
Otrzymaliśmy pięć zgłoszeń od kandydatów do Zarządu:
Piotr Hołysz - absolwent Clifton College 2001-2003
Adam Musiał - absolwent UWC Li Po Chun 2003-2005
Agata Szeliga-Staszkiewicz - mama absolwentki UWC Pearson College 2017-2019
Krzysztof Szulc - absolwent UWC South East Asia 2007-2009
Adam Śmiechowski - absolwent UWC South East Asia 2008-2010
Otrzymaliśmy trzy zgłoszenia od kandydatów do Komisji Rewizyjnej:
Katarzyna Bartoszewska - mama absolwentki Chigwell School 2017-2019
Przemysław Gotfryd - absolwent Stonyhurst College 2007-2009
Paweł Zimoch - absolwent UWC Atlantic 2004-2006
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami przesłanymi przez kandydatów do
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Z poważaniem,

Piotr Hołysz
Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
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Drodzy Członkowie Towarzystwa,
Ubiegam się o przedłużenie mojej kadencji w Zarządzie Towarzystwa, którym kieruję od 2013 r. Kadencja
Zarządu lat 2017-2019 obfitowała w wyzwania jak i sukcesy. Do najważniejszych naszych osiągnięć
zaliczam:
•
•
•
•

•

zwiększenie liczby miejsc w szkołach UWC, w tym nawiązanie współpracy z dwoma nowymi
szkołami UWC ISAK Japan oraz UWC East Africa,
nawiązanie współpracy z nową szkołą w Wielkiej Brytanii – Rugby School,
przeniesienie funduszu żelaznego Towarzystwa w zarządzanie do UWC International, zapewniając
zgromadzonym przez nas środkom większe bezpieczeństwo,
przeprowadzenie z powodzeniem konkursów o miejsca w szkołach UWC oraz w szkołach
prywatnych, organizacja zjazdów absolwentów w Polsce z ponad 100 uczestnikami, organizacja
spotkań świątecznych oraz warsztatów dla pierwszorocznych,
wprowadzenie zmian statutowych pozwalających na przeprowadzenie Zebrania Zwyczajnego w
formie elektronicznej.

W ostatnich dwóch latach bardzo wiele czasu i energii poświęciłem na zaangażowanie w ruch UWC
wykraczające szeroko poza działalność polskiego komitetu narodowego, poprzez:
•
•

dołączenie do Committee of National Committees (CNC) jako jeden z 17 przedstawicieli
komitetów narodowych reprezentujących głos i perspektywę komitetów we władzach UWC,
dołączenie do UWC International Council, które wraz z UWC International Board jest
odpowiedzialne za kierowanie ruchem UWC (działalność UWC Council skupia się na określaniu
misji, strategii oraz rozwoju ruchu UWC).

Jeśli będę miał możliwość kontynuowania mojego zaangażowania w prace Towarzystwa jako członek
Zarządu kadencji 2019-2021, chciałbym się skupić na wzmocnieniu zespołu Towarzystwa głównie w
oparciu o stypendystów i absolwentów szkół UWC, którzy są obecnie w mniejszości wspierających nas
wolontariuszy. Mam nadzieję, że niniejsze kandydatury osób do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
odzwierciedlają to dążenie, łącznie z obszarami kompetencji tych osób, które będą mogły nas wesprzeć w
obszarach działalności Towarzystwa, które wymagają znacznej poprawy.
Docelowo, chciałbym zbudować wokół Towarzystwa zespół odpowiadający poniższej strukturze
organizacyjnej, opartej na mojej pracy na rzecz rozwoju komitetów narodowych dla CNC:

Dziękuję za wsparcie!
Piotr
Email:
LinkedIn:

piotr.holysz@uwc.org.pl
https://www.linkedin.com/in/piotrholysz/

Adam Musiał jest absolwentem Li Po Chun UWC of Hong Kong i obecnym koordynatorem Klubu
Absolwenta w Stanach Zjednoczonych. Adam od lat jest aktywnie zaangażowany w działalność
Towarzystwa jako mentor, fundatorów stypendium United Colby, koordynator Klubu Absolwenta,
oraz pomysłodawca i organizator dorocznych Reunionów Towarzystwa organizowanych na terenie
USA.
Adam ukończył studia Master of Business Administration, MBA, na Columbia University w Nowym
Jorku, oraz uzyskał stopień Master of Science na wydziale inżynierii mechanicznej w Dartmouth
College, specjalizując się w zagadnieniach dotyczących dynamiki płynów oraz wymiany ciepła.
Adam posiada również tytuł Bachelor of Engineering z tej same uczelni oraz tytuł Bachelor of Arts z
ekonomii i statystyki z Colby College, gdzie był czteroletnim stypendystą program Davis United World
College Scholar oraz członkiem drużyny uniwersyteckiej w piłkę nożną.
Adam posiada blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe jako doradca strategiczny w branży
Technologii, Mediów i Telekomunikacji, i jest ekspertem w zakresie poprawy efektywności operacyjnej
oraz tworzenia strategii opartych za zaawansowanej analizie danych i innowacjach. Adam wspiera
zarządy firm i fundusze private equity w zakresie optymalizacji inwestycji kapitałowych, strategii
wzrostu oraz modelowania złożonych problemów organizacyjnych, a jego kwalifikacje obejmują
współpracę z klientami w Ameryce Północnej, Europie, w tym Polsce, Afryce oraz na Bliskim
Wschodzie.
Adam wraz z żoną Helen, absolwentką UWC Atlantic College, i córką Natalią mieszka w Nowym
Jorku, i w wolnych chwilach podróżuje, fotografuje przyrodę, oraz szuka możliwości odpłacenia się za
możliwości, jakie stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata przed nim otworzyło.

Email:
LinkedIn:
Strona www:

adam.musial@uwc.org.pl
https://www.linkedin.com/in/adammusial/
http://adammusialphotography.com/

Sierpień 2019
Drodzy Członkowie Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata,
W związku z wyborami do zarządu Towarzystwa, przesyłam i przedstawiam swoją kandydaturę pod rozwagę
na nadchodzącą kadencję 2019/21.
Moja przygoda z Towarzystwem zaczęła się niespełna 3 lata temu - gdy nasza córka odkryła program
stypendiów i postanowiła aplikować do szkół UWC. Towarzystwo było wtedy dla mnie mglistym i suchym
konceptem – „instytucją” znalezioną przez Nią w Internecie, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. Nie
przypuszczałam wtedy, że TSZŚ tak szybko zajmie w naszym rodzinnym życiu ważne miejsce i to nie tylko ze
względu na córkę, która w tym roku skończyła 2-letni program w UWC Pearson. Także dlatego, że od
pierwszych spotkań na rozmowach kwalifikacyjnych urzekła mnie zarówno misja Towarzystwa, jak i
serdeczność i otwartość jej członków – przyjęcie do grona członków Towarzystwa odczuliśmy jak wejście do
wielkiej rodziny – przyjaznej, oferującej wsparcie, radę i inspirację.
W ostatnich 2 latach obserwowałam działania Towarzystwa jako rodzic, a także wspierając aktywności w
zakresie rekrutacji: brałam – wraz z mężem - czynny udział w kwalifikacjach roczników 2019/21 i 2018/20,
prowadząc rozmowy z rodzicami. UWC sprawiło także, że nasz dom jest otwarty na stypendystów UWC nie
tylko z Polski, ale z całego świata. W ciągu ostatnich 2 lat zatrzymało się u nas wielu uczniów i absolwentów
– są to często osoby, których nasza córka nigdy nie poznała, a ich jedyną „przepustką” jest właśnie wspólny
mianownik globalnej rodziny UWC.
Proponując swoją kandydaturę, widzę kilka obszarów w Towarzystwie, które chętnie wesprę swoimi
dotychczasowymi doświadczeniami z TSZŚ oraz ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
marketingu i zarządzania.
Jednym z nich jest promocja marki Towarzystwa i zwiększanie świadomości programów stypendialnych
wśród młodzieży. Myślę, że warto też stworzyć własną markę (brand) programu szkół prywatnych, które
dziś egzystują pod egidą szkół UWC, a ich odmienny charakter i rosnąca z roku na rok skala dają duże
możliwości marketingowe.
Strona internetowa Towarzystwa potrzebuje również jak najszybszej modernizacji. Bardzo ważna jest także
regularna komunikacja w ramach Towarzystwa z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup – rodziców,
absolwentów, itp.
Zajmując się także przez wiele lat budowaniem zespołów, a więc także rekrutacją, widzę również miejsce dla
działań nakierowanych na absolwentów, na przykład przygotowujących młodzież do wchodzenia na ścieżki
kariery zawodowej i/lub jej zmianę. Sama będąc absolwentką kanadyjskiego uniwersytetu doskonale
rozumiem – zarówno od strony studenta jak i pracodawcy – znaczenie międzynarodowej edukacji. Można też
rozważyć program mentoringu, który jeszcze silniej połączyłby społeczność Towarzystwa i dałby wymierne
korzyści tak obecnym jak i wcześniejszym stypendystom.
Bardzo chętnie będę także wspierać Towarzystwo w obszarach, które już dziś stanowią o jego znaczeniu i
sile. Moim zdaniem działania Towarzystwa warto rozwijać przede wszystkim w oparciu o niezwykle bogatą
społeczność uczniów i absolwentów TSZŚ. Dlatego swoją rolę w zarządzie widzę jako wspierającomentorsko-konsultacyjną, bo niewątpliwie największa siła kreatywna i sprawcza jest wśród obecnych i
byłych stypendystów. Ważne jest, żeby wspólnie z zarządem i społecznością TSZŚ decydować o priorytetach i
działaniach na kolejne miesiące i lata, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa i razem na
niego pracować.
Z poważaniem,
Agata Szeliga-Staszkiewicz

Warszawa, 15 sierpnia 2019 roku

Drodzy Członkowie Towarzystwa,
W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa pragnę oddać
w Wasze ręce swoją kandydaturę do zarządu Towarzystwa kadencji 2019/2021.
Dwanaście lat minęło, od kiedy wyjechałem do Singapuru, aby rozpocząć naukę w UWCSEA.
Po latach edukacji, zdobywania doświadczeń we wspieraniu inicjatyw społecznych
i biznesowych chętnie zwrócę swój czas i nabyte umiejętności Towarzystwu, dzięki któremu
przeżyłem wiele wspaniałych chwil i poznałem mnóstwo cudownych ludzi.
Zawsze wierzyłem, że oddolne inicjatywy powinny stanowić trzon działań każdej organizacji
zrzeszającej ludzi pełnych idei, świetnych pomysłów oraz energii, by je realizować. Dzięki
inicjatywie jaką podjęliśmy w zeszłym roku, udało nam się doprowadzić do rozwiązania,
wprowadzającego w UWC Poland bezpośredniość w podejmowaniu decyzji, przez co
zwiększyliśmy transparentność wyborów oraz przeprowadzania Walnych Zebrań Członków.
To zmiana we właściwym kierunku, która, mam nadzieję, rozpocznie pozytywną ewolucję
ku jeszcze większej transparentności i sprawnie działającej organizacji.
Głęboko wierzę, że oddolne inicjatywy nie mają szansy powodzenia bez sprawnej komunikacji
w ramach stowarzyszenia, która umożliwi zarządowi zauważenie potencjału w propozycjach
członków, a w konsekwencji spowoduje udzielenie im wsparcia organizacyjnego. Dlatego
uważam, że rozwiniecie komunikacji pomiędzy zarządem a członkami Towarzystwa powinno
stać się flagową kwestią do zrealizowania w nadchodzącej kadencji. Komunikacja obustronna,
w formie dialogu i odpowiednio stymulowana, może przynieść potrzebne inicjatywy
zapewniające ciągły rozwój Towarzystwa.
Z przyjemnością wesprę Towarzystwo swoimi umiejętnościami organizacyjnymi, prawnymi
i formalnymi, aby przez kolejne dwa lata kadencji zarządu uporządkowanie powyższych
kwestii umożliwiło dalszy rozwój Towarzystwa.
Z góry dziękuję za każdy głos!

Krzysztof Szulc.

KRZYSZTOF SZULC,
LL.M.

O MNIE
Prawnik specjalizujący się brawie bankowym i finansowym oraz
transakcyjnych aspektach prawa cywilnego i handlowego. Aplikant
adwokacki przy ORA w Warszawie, doktorant na ALK.
Zdobywał doświadczenie łącząc prawne oraz biznesowe aspekty
prowadzenia działalności gospodarczej. Wspiera inicjatywy
nastawione na edukację oraz różnorodność kulturową.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
12.2016 – teraz
Associate – Czabański Gałuszyński i Partnerzy Kancelaria Prawna
05.2015 – 11.2016
Dyrektor biura – Polsko-Norwesko Izba Gospodarcza
12.2015 – 11.2016
Prezes zarządu – Agencja Zatrudnienia HREX sp. z o.o.

KONTAKT
Telefon:
+48 880 004 025
E-mail:
krzysztof.z.szulc@gmail.com
LinkedIn:
linkedin.com/krzysztof-szulc-llm

07.2013 – 04.2015
Dyrektor zarządzający – Spółdzielnia „Świetlik-Reaktywacja”
10.2012 – 06.2013
Ambasador – KPMG
05.2011 – 11.2012
Stażysta – Kancelaria Adwokacka Beaty Nowakowskiej

EDUKACJA

JĘZYKI OBCE

10.2018 – teraz
Prawnicze Seminarium Doktorskie – ALK w Warszawie

jęz. angielski – C2

12.2016 – teraz
Aplikacja adwokacka – Izba Adwokacka w Warszawie

jęz. niemiecki – B1
jęz. włoski – A2

10.2017 – 06.2018
LL.M. in International Commercial Law – ALK w Warszawa
10.2009 – 08.2016
Magister prawa – Uniwersytet Gdański
10.2018 – teraz
International Baccalaureate – UWCSEA w Singapurze

Adam Śmiechowski jest absolwentem UWC South East Asia, gdzie był uczniem w latach 2008-2010.
Adam jest członkiem Zarządu obecnej kadencji, w czasie której opiekował się systemem aplikacji
online wykorzystywanym w czasie konkursów o miejsca w szkołach UWC – FluidReview, brał udział w
pracach komisji konkursowej, dokonywał analiz danych związanych z konkursami Towarzystwa,
obejmował opieką mentorską stypendystów w szkołach UWC oraz wspierał stypendystów zarówno ze
szkół UWC jak i szkół prywatnych w procesie aplikacji na studia.

Email:
LinkedIn:

adam.smiechowski@uwc.org.pl
https://www.linkedin.com/in/smiechowski/

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Bartoszewska jest mamą absolwentki Chigwell School z lat 2017-2019. Katarzyna jest
członkiem obecnej Komisji Rewizyjnej i ubiegając się o kolejną kadencję zapeni ciągłość pracy
komisji. Katarzyna mieszka i pracuje w Warszawie dla firmy Microsoft.
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-bartoszewska/

Przemysław Gotfryd
Przemysław Gotfryd jest absolwentem Stonyhurst College z lat 2007-2009. Przemek jest członkiem
Zarządu kadencji 2017-2019, w czasie której zajmował się kontaktami ze szkołami prywatnymi,
opieką nad stypendystami w szkołach prywatnych, był zaangażowany w organizację konkursów o
miejsca dla uczniów szkół prywatnych, w tym jako członek komisji wszystkich etapów. Dzięki
staraniom Przemka, we współpracy absolwentami oraz wspierającymi Towarzystwo prawnikami
dokonane zostały zmiany w statucie Towarzystwa umożliwiające przeprowadzenie obecnego
Zebrania Zwyczajnego w formie elektronicznej.
Przemek jest absolwentem London School of Economics, a najbliższe dwa lata spędzi w Stanach
Zjednoczonych studiując na Harvard Business School.
Email:
LinkedIn:

przemyslaw.gotfryd@uwc.org.pl
https://www.linkedin.com/in/przemek-gotfryd-74240b4/

Paweł Zimoch
Paweł Zimoch jest absolwentem UWC Atlantic z lat 2004-2006. Paweł od wielu lat opiekuje się
stypendystami Towarzystwa wspierając ich w procesie aplikacji na studia w Stanach Zjednoczonych.
Paweł jest absolwentem Harvard College oraz MIT. Paweł obecnie mieszka i pracuje w Cambridge,
USA.
LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/pawel-zimoch-6687786/

