
KLUB WYSOKOGÓRSKI W
POZNANIU

Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 1/2021 (040)

W dniu 9 marca 2021 r. o godz. 20:45 odbyło się zebranie Zarządu Klubu Wysokogórskiego
w Poznaniu. Obecni na zebraniu byli:

 Jagoda Adamczyk (pełniąca rolę przewodniczącego zebrania)
 Krzysztof Mularski
 Marta Raczkowska
 Remigiusz Rajewski
 Jacek Wichłacz (komisja rewizyjna)
 Przemysław Kęsy (kandydat na członka zarządu) – udział od punktu 2 zebrania
 Przemysław Wróbleski (kandydat na członka zarządu) – udział od punktu 2 zebrania

Plan zebrania:
1. Otwarcie zebrania 
2. Zmiany w zarządzie
3. Sytuacja finansowa klubu
4. Wyjazdy i szkolenia
5. Sprawy członkowskie

Ad. 1 Otwarcie zebrania 

Prezes  KW  Poznań  Jagoda  Adamczyk  odczytała  protokół  z  ostatniego  zebrania
zarządu, podkreślając przede wszystkim potrzebę rozwiązania poruszonej na ww. zebraniu
kwestii członkostwa dzieci w KW Poznań. 

Prezes  KW  Poznań  Jagoda  Adamczyk  przedstawiła  pismo  rezygnacji  z  funkcji
sekretarza  i członka  zarządu  klubu  Kol.  Łukasza  Mielickiego.  Ponadto,  prezes  klubu
przedstawiła telefoniczną rezygnację z funkcji skarbnika Kol. Moniki Kuklińskiej. Następnie
wiceprezes  KW Poznań  Remigiusz  Rajewski  oraz  prezes  KW Poznań  Jagoda  Adamczyk
wytłumaczyli  powody  rezygnacji  dotychczasowych  Członków  Zarządu  KW  Poznań  z
pełnionych przez nich funkcji. 

Prezes  KW  Poznań  Jagoda  Adamczyk  przedstawiła  następnie  Kol.  Kandydatów
do zarządu KW Poznań i wytłumaczyła powody uzasadniające ich powołanie w skład zarządu
oraz zarysowała zakres ich obowiązków.
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Ad. 2 Zmiany w zarządzie KW Poznań

Prezes Jagoda Adamczyk zarządziła głosowanie nad zmianą funkcji dotychczasowego
skarbnika w zarządzie KW Poznań Kol. Moniki Kuklińskiej do czasu wpłynięcia dokumentu
z pisemną rezygnacją z pełnionej przez Kol. Monikę Kuklińską funkcji. W głosowaniu wzięło
udział 4 członków zarządu, wszystkie głosy „za”.

Prezes Jagoda Adamczyk zarządziła następnie głosowanie nad powołaniem w skład
zarządu KW Poznań i powierzenia mu funkcji sekretarza Kol. Przemysława Kęsego oraz nad
powołaniem  w  skład  zarządu  KW  Poznań  i  powierzenia  mu  funkcji  skarbnika  Kol.
Przemysława Wróblewskiego. W głosowaniu wzięło udział 4 członków zarządu, wszystkie
głosy  „za”.  Od  tego  momentu  do  pomieszczenia  obrad  zarządu  wpuszczeni  zostali
nowopowołani  sekretarz  i skarbnik  KW  Poznań  Kol.  Przemysław  Kęsy  i Przemysław
Wróblewski, biorąc tym samym udział w dalszej części zebrania zarządu KW Poznań.

Ad. 3: Sytuacja finansowa klubu

Prezes  Jagoda  Adamczyk  przedstawiła  sytuację  finansową  Klubu,  w  tym  także
informacje o środkach zgromadzonych na kontach klubowych oraz w gotówce. Prezes oceniła
sytuację finansową Klubu jako dobrą, przedstawiła także zarys planu wydatków na bieżący
rok. 

Ad. 4: Wyjazdy i szkolenia

Prezes  Jagoda  Adamczyk  przedstawiła  propozycję  zorganizowania  warsztatów
klubowych  w Sokolikach  w dniach  20-23  maja  br.,  w  zależności  od  aktualnie  wówczas
panujących warunków epidemicznych i pogodowych.

Ad. 5: Sprawy członkowskie

Kol. Marta Raczkowska – członek zarządu do spraw członkowskich – przedstawiła
kandydatury dziesięciu osób chętnych do wstąpienia do KW Poznań. Odbyła się następnie
dyskusja nad spełnianymi wymaganiami nowych kandydatów na członków klubu, a po niej
odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie zdecydowano o przyjęciu do klubu wszystkich
wskazanych osób (6 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się).

Kol.  Marta  Raczkowska przybliżyła  następnie  sylwetki  osiemnastu  Kol.  Członków
Klubu,  którzy  zostali  przyjęci  do  Klubu  w  głosowaniach  internetowych  (ze  względu  na
lockdown  nie  było  spotkań  fizycznych  zarządu  KW Poznań),  podając  jednocześnie  daty
odbytych głosowań. We wszystkich przypadkach głosowania były jednogłośne (6 głosów za,
0 przeciw i 0 wstrzymujących się). Są to:



UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 01/2021 Z DNIA 9 marca 2021 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia przyjąć do zarządu Klubu nowych
członków, którymi są: Przemysław Kęsy i Przemysław Wróblewski.

UCHWAŁA NR 02/2021 Z DNIA 9 marca 2021 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  zmienić  funkcję  sprawowaną
w zarządzie przez Kol. Monikę Kulińską do czasu wpłynięcia pisemnej rezygnacji z bycia
przez nią członkiem zarządu.

UCHWAŁA NR 03/2021 Z DNIA 9 marca 2021 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia przyjąć do klubu dziesięciu nowych
członków.

Sporządził:
2021-03-10
Krzysztof
Mularski 
(członek
Zarządu)

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

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


