
KLUB WYSOKOGÓRSKI
W POZNANIU

Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 3/2021 (042)

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz.18:30 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań. Obecni na
zebraniu byli:

• Jagoda Adamczyk  (przewodnicząca zebrania)
• Sławomir Pela
• Remigiusz Rajewski
• Przemysław Kęsy
• Maciej Przebitkowski
• Przemysław Wróblewski

Plan zebrania Zarządu 22 czerwca 2021r.:
1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Finanse Klubu.
3. KRS – przedstawienie obecnej sytuacji.
4. Enea – przedstawienie obecnej sytuacji.
5. Biblioteczka klubowa, propozycje zakupu nowych książek.
6. Realizacja zadań ustalonych na poprzednim zebraniu Zarządu.
7. Sprawy członkowskie.
8. Inne sprawy.

Ad. 1 Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
Przewodnicząca zebrania Jagoda Adamczyk odczytała protokół z poprzedniego zebrania Zarządu.

Ad. 2 Finanse Klubu
Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła aktualną sytuację finansową Klubu, w tym także informacje
o środkach zgromadzonych na klubowych kontach bankowych oraz w gotówce.

Ad. 3 KRS – przedstawienie obecnej sytuacji
Sekretarz  Klubu  Przemysław  Kęsy  poinformował  o  zaktualizowaniu w  KRS  składu  członków
Zarządu KW Poznań.

Ad. 4 Enea- przedstawienie obecnej sytuacji
Prezes Jagoda Adamczyk poinformowała o zawarciu nowej umowy z Enea na dostarczanie energii
elektrycznej  do  pomieszczenia  lokalu  klubowego,  jak  również  o  dokonanej  wymianie  licznika
energii  elektrycznej.  W celu niedopuszczenia do sytuacji  ewentualnego zalegania z opłatami za
zużytą  energię  elektryczną,  wszelkie  rozliczenia  za  prąd  należy  przekazać  Skarbnikowi  Klubu
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Przemysławowi  Wróblewskiemu.  W  tym  celu  Prezes  Jagoda  Adamczyk  zobowiązana  jest  do
podania numeru kontrahenta.

Ad. 5 Biblioteczka klubowa, propozycje zakupu noych książek
Kol. Marta Raczkowska wystapiła z propozycją zakupu ksiązki „Vyber Tatranskich Stien” tom 1-3.
Prezes Jagoda Adamczyk zaproponowała z kolei przewodnik „Jura” tomy 1-3 Rattingera. Zarząd
ustalił również opłatę za wypożyczenie przewodników w wysokości:

• 5 zł za przewodnik po rejonie w Polsce,
• w zależności  od  kosztu  zakupu  przewodnika  po  rejonach  zagranicznych kwota  ustalana

będzie indywidualnie, ale będzie ona wynosić nie mniej niż 10 zł.

Ad. 6 Realizacja zadań ustalonych na poprzednim Zarządzie
Kol.  Remigiusz  Rajewski  oraz  Kol.  Monika  Maniecka-Pela  zrealizowali  propozycję  wydruku
naklejek klubowych. Zarzad ustalił cenę za ww. naklejki w wysokości:

• 2 zł za naklejkę samochodową,
• 1 zł za pojedynczą naklejkę (poza naklejką samochodową),
• 5 zł za komplet wszystkich naklejek.

Nie  został  natomiast  zrealizowany  zapis  o  regulaminach  klubowych,  jak  również  temat  dot.
koszulek klubowych. Z kolei sprawa przywrócenia na stronie klubowej wykazu przejść jest w toku
(odsyskiwanie  danych  ze  starego  serwera).  Zarzad  zadecydował  również  o  doposażeniu
wypożyczalni  klubowej  w  nową  linę,  kilka  karabinków  HMS,  ekspresów  oraz  kasków
wspinaczkowych.

Ad. 7 Sprawy członkowskie
Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła kandydaturę 1 przyszłego członka KW Poznań. Następnie
odbyło się głosowanie,  w którym obecni  na zebraniu członkowie Zarządu byli  jednogłośnie za
przyjęciem do Klubu wskazanej osoby (6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Ad. 8 Inne sprawy
Omówiono  sprawę  dot.  RODO  członków  Klubu  oraz  nadchodzące  wyjazdy  klubowe.  Termin
kolejnego zebrania Zarządu wstępnie wyznaczono na drugą dekadę sierpnia.



UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 06/2021 Z DNIA 22 czerwca 2021 r.

Zarzad  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanowił  o  pobieraniu  opłat  za  wypożyczanie
przewodników wspinaczkowych po rejonach w Polsce w wysokości  5 zł  oraz w zależności  od
kosztu zakupu przewodnika po rejonach zagranicznych kwota ustalana będzie indywidualnie, ale
będzie ona wynosić nie mniej niż 10 zł.

UCHWAŁA NR 07/2021 Z DNIA 22 czerwca 2021 r.

Zarzad  KW Poznań  postanowił  o  pobieraniu  opłat  za  naklejki  klubowe w wysokości:  2  zł  za
pojedynczą sztukę naklejki samochodwej, 1 zł za pojedynczą sztukę spośród pozostałych naklejek
(poza naklejkami samochodowymi) oraz 5 pln za komplet wszystkich naklejek.

UCHWAŁA NR 08/2021 Z DNIA 22 czerwca 2021 r.

Zarząd KW Poznań postanawia przyjąć w poczet członków Klubu jednego nowego członka.

Sporządził:12-07-2021
Przemysław Kęsy
Sekretarz                                                    …………………………                                        …………………………….
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