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W dniu 18 maja 2021 r. o godz.18:00 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań. Obecni na zebraniu
byli:

• Jagoda Adamczyk (pełniąca rolę przewodniczącego zebrania)
• Sławomir Pela
• Remigiusz Rajewski
• Przemysław Kęsy
• Monika Maniecka -Pela
• Maciej Przebitkowski
• Krzysztof Mularski
• Marta Raczkowska
• Tomasz Cwityński (komisja rewizyjna)

Plan zebrania zarządu 18 maja 2021 r.:
1. Finanse klubu: przedstawienie aktualnej sytuacji.

Przymierzenie się do zaplanowania wydatków na drugą połowę 2021 oraz na rok 2022. 
Oszacowanie kosztów i wpływów. 

2. KRS – przedstawienie obecnej sytuacji.
3. Zmiany we władzach Klubu.
4. ENEA – przedstawienie obecnej sytuacji.
5. Lokal klubowy – planowany remont, koszty remontu.
6. Obozy klubowe – plany i terminy.
7. Ubezpieczenie klubu.
8. Nowe miejsca na mapie Poznania.
9. Przyjęcia nowych członków.
10. Uporządkowanie dokumentacji klubowej.
11. Regulaminy klubowe. 
12. Dotacje. 
13. Biblioteczka klubowa.
14. Wypożyczalnia klubowa. 
15. Administracja stroną klubową. 
16. Termin kolejnego posiedzenia Zarządu. 
17. Inne sprawy.

Ad. 1 Finanse Klubu
Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła aktualną sytuację finansową Klubu, w tym także informacje
o środkach zgromadzonych na klubowych kontach bankowych oraz w gotówce.
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Ad. 2 KRS – becna sytucja
Prezes Jagda Adamczyk poinformowała o zmianach w KRS. Dotyczyły one wpisu składu Zarządu
pierwotnie  wybranego  na  Walnym  Zebraniu  członków  Klubu.  W  dalszej  kolejności  należy
uaktualnić obecny skład.

Ad. 3 Zmiany we władzach Klubu
Do Zarządu KW Poznań wpłynęła pisemna rezygnacja Kol. Moniki Kuklińskiej z bycia członkiem 
Zarządu. Rezygnację przyjęto do wiadomości i zaakceptowano.

Ad. 4 ENEA – przedstawienie obecnej sytuacji
Została  podpisana  nowa umowa na  dostarczanie  energii  elektrycznej  do  lokalu  klubowego.  Do
załatwienia  pozostała  sprawa  uregulowania  rachunku  za  okres  od  dnia  07-01-2021  do  daty
podpisania nowej umowy.

Ad. 5 Lokal klubowy – planowany remont, koszty remontu
Sławomir  Pela  przedstawił  plan  oraz  przewidywane  koszty  remontu  podłogi  w  pomieszczeniu
biurowym  oraz  korytarzu.  Omówiono  również  zamontowanie  wentylacji  we  wszystkich
pomiesczeniach.  Zdecydowano  ponadto  o  zamontowaniu  nowej  skrzynki  na  listy  oraz  zakupie
szafki na książki do biblioteczki klubowej.

Ad. 6 Obozy klubowe – plany iterminy
Omówiono miejsca, terminy i formy wyjazdów/integracji klubowych na okres letni 2021 r.

Ad. 7 Ubezpieczenie klubu
Sprawa została  przedyskutowana przez  osoby obecne na  zebraniu  i  zdecydowano,  iż  Sekretarz
Klubu  zajmie  się  zawarciem  ubezpieczenia  OC  Klubu.  Wszelkie  niezbędne  wytyczne  zostały
przedstawione Sekretarzowi przez Prezes Jagodę Adamczyk.

Ad. 8 Nowe miejsca na mapie Poznania
Prezes Jagoda Adamczyk poinformowała o upamiętnieniu przez miasto Poznań sławnych ludzi gór, 
naszych klubowiczów: Wojciecha Wróża, Stanisława Zierhoffera i Jana Stryczyńskiego. Imieniem 
wspomnianych osób zostały nazwane ulica, park oraz skwer na poznańskim Górczynie.

Ad. 9 Przyjęcie nowych członków
Kol.  Marta  Raczkowska  przedstawiła  kandydatury  trzynastu  przyszłych  Kol.  Członków  KW
Poznań oraz przedstawiła ich sylwetki. Odbyło się następnie głosowanie, w którym wszyscy obecni
członkowie zarządu byli  jednogłośnie za przyjęciem do Klubu wskazanych osób (8 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Ad. 10 Uporządkowanie dokumetacji klubowej
Ustalono, że uporządkowaniem dokumentacji klubowej zajmie się Kol. Sekretarz Przemysław Kęsy
wraz  z  Prezes  Jagodą  Adamczyk  w  dodatkowym  terminie.  Przy  okazji  będzie  to  też
najstosowniejszy  czas  przeznaczony  na  wprowadzenie  i  zaznajomienie  się  nowego  Sekretarza
z dokumentację klubową.



Ad. 11 Regulaminy klubowe
Postanowiono  o  utworzeniu  osobnych  regulaminów  dotyczących  kursów,  warsztatów  i  imprez
klubowych.  Do  spisania  propozycji  w/w  zobowiązano  członka  zarządu  Kol.  Krzysztofa
Mularskiego.

Ad. 12 Dotacje
W opinii członka zarządu Kol. Moniki Manieckiej-Pela, w obecnej chwili nie ma takich możliwości
aby  uzyskać  dotacje  i  dofinansowanie.  Niemniej,  jeśli  tylko  takowe się  pojawią,  Kol.  Monika
Maniecka-Pela poinformuje o tym Zarząd.

Ad. 13 Biblioteczka klubowa
Zarząd postanowił o wzbogaceniu biblioteczki o przewodniki wspinaczkowe popularnych rejonów.
Wypożyczenie  tych  pozycji  będzie  możliwe  po  uiszczeniu  kaucji  w  wysokości  50  zł.
W przeporowadzonym głosowaniu  wszyscy  obecni  członkowie  zarządu  głosowali  jednomyślnie
(8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Ad. 14 Wypożyczalnia klubowa
Członek zarządu Kol. Monika Maniecka-Pela wyraziła zgodę na objęcie funkcji opiekuna sprzętu
klubowego  oraz  nadzorowanie  pracy  wypożyczalni  klubowej,  w  tym:  terminy  wypożyczeń
i dostępność poszczególnego sprzętu, przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, itp.

Ad. 15 Administracja stroną klubową
Prezes  Jagoda  Adamczyk  zaproponowała  vice  prezesoawi  Kol.  Remigiuszowi  Rajewskiemu,
zajęcie się modyfikacją pewnych funkcjonalności na stronyie internetowej KW Poznań.

Ad. 16 Termin kolejnego posiedzenia Zarządu
Ustalono wstępnie kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 22-06-2021. Większość obecnych
osób  zaaprobowała  taki  termin.  Dokładniejsza  godzina  zostanie  jeszcze  ustalona  w  terminie
późniejszym. Ponadto, członkowie Zarządu planują przed lub po kolejnym zebraniu zarządu wyjść
współnie powspinać się na ściance z liną.

Ad. 17 Inne sprawy
Omówiono wstępnie tematy związane z gadżetami klubowymi, a także propozycję sprzątania skał
na  najbliższym  wyjeżdzie  w  Sokoliki  przy  okazji  prowadzonych  tam  przez  Klub  majowych
warsztatów  wspinaczkowych.  Temat  gadżetów  zostanie  omówiony  dokładniej  na  kolejnym
posiedzeniu  Zarządu.  Ponadto  został  poruszony  temat  promocji  Klubu  –  na  budynku  siedziby
Klubu oraz w mediach społecznościowych i na klubowej stronie www.



UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 0  4  /2021 Z DNIA   18   ma  j  a 2021 r.  

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

UCHWAŁA NR 0  5  /2021 Z DNIA   18   ma  j  a 2021 r.  

Zarząd Klubu postanowił o pobieraniu  każdorazowo  kaucji w wysokości 50  zł za wypożyczenie
dowolnego przewodnika wspinaczkowego z biblioteczki klubowej. 

Sporządził:25-05-2021
Przemysław Kęsy
Sekretarz                                                   ………………………….                         ………………………………..
                                                         (Prezes KW Poznań)                                    (Sekretarz KW Poznań)


