
KLUB WYSOKOGÓRSKI
W POZNANIU

Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 5/2022 (048)

W dniu 10 maja 2022r. o godz. 18:00 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań. Obecni na zebraniu
byli:

• Remigiusz Rajewski (pełniąca rolę przewodniczącej zebrania)
• Sławomir Pela
• Przemysław Wróblewski
• Maria Głowska
• Agata Terepka
• Marta Raczkowska-Urbańska
• Jarosław Żurawski
• Przemysław Kęsy  (komisja rewizyjna)

Plan zebrania Zarządu 10 maja 2022r.

1. Podział funkcji członków nowego Zarządu 
2. Finanse klubowe
3. Sprawy administracyjno-urzędowe
4. Sprawy związane z lokalem
5. Wyjazdy klubowe 
6. Pochylenie się nad kwestią uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Członków dnia 26 

kwietnia 2022 r.
7. Sprawy członkowskie
8. Inne sprawy.

Ad. 1 Podział funkcji członków nowego Zarządu 
 
- Prezes Remigiusz Rajewski przedstawił propozycje funkcji, jakie pełnić miałyby poszczególne
osoby w nowym zarządzie: 

 Remigiusz Rajewski – Prezes, działalność górska, administrowanie stroną internetową; 

 Sławomir  Pela  –  Wiceprezes,  sprawy  lokalu  klubowego  „u  Sokoła”,  sprawy  klubowej
ścianki wspinaczkowej, redaktor klubowej strony www; 

 Przemysław Wróblewski – Skarbnik, finanse klubowe, Instagram klubowy;

 Maria Głowska – Sekretarz, dokumenty klubowe, redaktor klubowej strony www, redaktor
klubowego FB, Instagram klubowy;
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 Agata Terepka – członek zarządu, wypożyczalnia klubowa, redaktor klubowej strony www
redaktor klubowego FB, Instagram klubowy;

 Marta Raczkowska-Urbańska – członek zarządu, sprawy członkowskie; 

 Jarosław Żurawski – członek zarządu, działalność w górach wysokich, wyprawy klubowe; 

Uczestnicy zebrania przyjęli powierzone funkcje i obowiązki.

Ad. 2 Finanse klubowe

- Prezes Remigiusz Rajewski przedstawił aktualną sytuacje finansową Klubu, w tym informację
o środkach zgromadzonych na klubowych kontach bankowych oraz w gotówce;

Ad. 3 Sprawy administracyjno-urzędowe

- 28 kwietnia  Prezes Remigiusz Rajewski złożył do sądu wniosek o wpis do bazy KRS;

-  W  związku  ze  zbliżającym  się  terminem,  w  którym  mija  ważność  klubowej  polisy  OC,
Przemysław  Wróblewski  skontaktuje  się  z  agentem  ubezpieczeniowym  w  celu  omówienia
warunków owej polisy;

- Ustalono, że regularne faktury na niewielkie kwoty nie wymagają akceptacji przed przyjęciem do
realizacji;

Ad. 4 Sprawy związane z lokalem

- Sławomir Pela omówił sprawę remontu, jaki jest planowany przez administrację budynku. Remont
ma się odbyć do końca roku. Dokładny termin remontu nie jest znany;

Ad.  5   Wstępne  pochylenie  się  nad  kwestią  uchwał  przyjętych  przez  Walne  Zebranie
Członków dnia 26 kwietnia 2022 r.

- Ustalono, że  na kolejnym zebraniu uczestnicy przedstawią propozycję gadżetów klubowych;

- Ustalono, że w miesiącach jesiennych będzie trzeba zorganizować 2 spotkania organizacyjne dla
osób, które będą chciały uczestniczyć w skiturowej i splitboardowej sekcji klubowej. Wyrażono
konieczność zaangażowania osób spoza zarządu, które merytorycznie zajmą się współtworzeniem
ww. sekcji;

-  Wstępnie  ustalono  termin  obozu  letniego  w Tatrach  na  drugą  połowę sierpnia.  Na kolejnym
zebraniu zostaną przedstawione propozycję organizacji takiego obozu w Tatrach Słowackich.
 

Ad. 6 Wyjazdy klubowe 



-  Wstępnie  omówiono  terminy  najbliższych  wyjazdów/obozów   klubowych.  Warsztaty  letnie
zostaną zorganizowane w lipcu. 

-  Poddano  także  pod  dyskusję  termin  wyjazdu,  który  rozpoczyna  sezon.  W 2022r  będzie  on
zorganizowany w czerwcu, w kolejnych latach winien zostać zorganizowany wcześniej. Wstępnie
ustalono  termin  wyjazdu  klubowego  rozpoczynającego  sezon  w  kolejnym  roku   na  miesiąc
kwiecień.

Ad. 7  Sprawy członkowskie

-  Zarząd  postanowił  przyjąć  czterech  nowych  członków  Klubu:  Brączkowski  Damian,  Dubel
Michał, Sobieszek Karina i Tulewicz Patrycja. W tej sprawie odbyło się głosowanie: za przyjęciem
nowych członków było 7 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0;

- Ustalono cenę wyrobienia nowej legitymacji klubowej;

Ad. 8. Inne sprawy

-  Na   zebraniu  poruszono  także  tematy  związane  z:  regulaminem  wyprawowym  cyklem
szkoleń/warsztatów  przygotowujących  do  wypraw,  Chatką  Wielkanocną,  wysokością  składki
członkowskiej, odpowiedzialności prawnej  Klubu w podczas wypadku;

- Termin kolejnego zebrania ustalono na 24 maja 2022r;



UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 07/2022 Z DNIA 10 MAJA     2022 r.  

Zarząd KW Poznań postanowił przyjąć czterech nowych członków Klubu:  Brączkowski Damian,
Dubel Michał, Sobieszek Karina i Tulewicz Patrycja..

Sporządziła: 12-05-2022                                     
Maria Głowska .......................................................... ......................................................
Sekretarz                                                                      (Prezes KW Poznań)                                                  (Sekretarz KW Poznań)


