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Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań 

nr 4/2020 (039) 
 

20 grudnia 2020 r. o godz. 15:30 odbyło się zebranie Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. 

Obecni na zebraniu byli: 

− Jagoda Adamczyk 

− Tomasz Cwityński (komisja rewizyjna) 

− Krzysztof Mularski 

− Sławomir Pela (telekonferencja) 

− Marta Raczkowska 

− Remigiusz Rajewski 

 

Plan zebrania: 

1) Sytuacja finansowa klubu 

2) Omówienie przejęcia funkcji skarbnika i sekretarza klubowego 

3) Lokal klubowy 

4) Wyjazdy i szkolenia 

5) Sprawy członkowskie 

6) Dzieci w KW Poznań 

 

Ad. 1: Sytuacja finansowa klubu 

Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła sytuację finansową klubu, w tym także informacje o środkach 

zgromadzonych na kontach klubowych oraz w gotówce.  

Ad. 2: Omówienie przejęcia funkcji skarbnika i sekretarza klubowego  

Przedyskutowano propozycję zmiany osób na stanowisku skarbnika i sekretarza klubowego, 

podyktowane jest to ich przeprowadzką do innego miasta. Poproszono o przedstawienie kandydatur.  

Ad. 3: Lokal klubowy 

Tomasz Cwityński przedstawił propozycję zakresu prac remontowych. Planuje się m.in. odnowić 

podłogę. Omówiono również kwestię zakupu i montażu rolet okiennych. 

Ad. 4: Wyjazdy i szkolenia 

Ze względu na sytuację epidemiczną , w najbliższym czasie nie planuje się organizacji wyjazdów oraz 

szkoleń. Podjęto dyskusję na temat pomysłów na tego typu działania, gdy sytuacja się poprawi. Padły 

propozycje realizacji m.in. klubowego wyjazdu w Dolomity i do Arco.  



Ad. 5: Sprawy członkowskie  

Marta Raczkowska – członek zarządu do spraw członkowskich przedstawiła kandydatury osób 

chętnych do wstąpienia do KW Poznań. Odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie zdecydowano 

o przyjęciu do klubu wskazanych osób (6 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). 

Ad. 6: Dzieci w KW Poznań 

Jagoda Adamczyk przedstawiła do dyskusji inicjatywę, aby w przyszłości do Klubu mogły zapisywać się 

osoby poniżej 16 roku życia. Wymagałoby to zmian w statucie, ale może pomogłoby w kształtowaniu 

zamiłowania do aktywności fizycznej i rozwijaniu zainteresowań górsko-wspinaczkowych 

od najmłodszych lat.  

 

 

 

UCHWAŁY  

UCHWAŁA NR 06/2020 Z DNIA 20 GRUDNIA 2020 R. 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia przyjąć do klubu nowych członków, którymi 

są: Marika Drogla i Sławomir Drogla. 

 

 

 
Sporządził: 2020-12-20 
Marta Raczkowska 
Sprawy członkowskie 

………………………………………………. 
      (Prezes KW Poznań) 

………………………………………………. 
    (Sekretarz KW Poznań) 

 


