
wtorek, 26 kwietnia 2022

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA KW POZNAŃ

Działając zgodnie z §18 Statutu KW Zarząd zwołał na dzień 26 kwietnia 2022 Walne Zebranie Członków
KW Poznań. Zebranie zostało zwołane na godz. 18:30  w lokalu Dubliner Pub przy ulicy Święty Marcin
80/82 w Poznaniu. Na zebranie przybyło 49 członków na ogólną liczbę członków 191 osób. Imienna lista
członków wraz z podpisami stanowi Zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków Klubu
Jagoda Adamczyk powitała  gości  –  członków uprawnionych  do głosowania  i  sympatyków Klubu oraz
wygłosiła krótkie podziękowanie w imieniu ustępującego Zarządu.

Wybór Przewodniczącego obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad
Ustępująca Prezes przedstawiła następujący porządek obrad.
1. otwarcie zebrania, powitanie gości i członków Klubu
2. wybór przewodniczącego obrad
3. wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zebrania Członków
4. wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. sprawdzenie listy obecności osób z czynnym prawem wyborczym i ogłoszenie czy jest kworum
6. przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
7. głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
8. ogłoszenie wyników
9. podjęcie  uchwały  o  sposobie  głosowania  (jawne  lub  tajne)  podczas  wyboru  władz  na  kolejną
kadencję
10. zgłaszanie kandydatur na Prezesa
11. oddanie głosu kandydatom celem przedstawienia swojego programu wyborczego
12. głosowanie nad kandydaturami (wybór Prezesa).
13. ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
14. podjęcie uchwały o liczbie członków w Zarządzie na następną kadencję
15. zgłaszanie kandydatur do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz na Walny Zjazd
Delegatów PZA
16. głosowania nad kandydaturami
17. przerwa i składanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków
18. ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
19. odczytanie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
20. podjęcie uchwał dotyczących wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
21. wolne głosy, dyskusja nad przyszłością Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu
22. zakończenie Walnego Zebrania Członków

Marek Zierhoffer zaproponował poprawkę do programu: dodatkowy punkt - zatwierdzenie porządku obrad
(jako nowy punkt 3). W głosowaniu jawnym zatwierdzono jednogłośnie następujący porządek obrad:
1. otwarcie zebrania, powitanie gości i członków Klubu
2. wybór przewodniczącego obrad
3. zatwierdzenie porządku obrad
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4. wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zebrania Członków
5. wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. sprawdzenie listy obecności osób z czynnym prawem wyborczym i ogłoszenie czy jest kworum
7. przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
8. głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
9. ogłoszenie wyników
10. podjęcie  uchwały  o  sposobie  głosowania  (jawne  lub  tajne)  podczas  wyboru  władz  na  kolejną
kadencję
11. zgłaszanie kandydatur na Prezesa
12. oddanie głosu kandydatom celem przedstawienia swojego programu wyborczego
13. głosowanie nad kandydaturami (wybór Prezesa)
14. ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
15. podjęcie uchwały o liczbie członków w Zarządzie na następną kadencję
16. zgłaszanie kandydatur do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz na Walny Zjazd
Delegatów PZA
17. głosowania nad kandydaturami
18. przerwa i składanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków
19. ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
20. odczytanie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
21. podjęcie uchwał dotyczących wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
22. wolne głosy, dyskusja nad przyszłością Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu
23. zakończenie Walnego Zebrania Członków

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad. Sławomir Pela zaproponował Andrzeja Jankę, który
wyraził zgodę. Wybór został przegłosowany przez aklamację. 

Dalszy przebieg zebrania nastąpił według powyższych punktów jak następuje:

Ad.4. Wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zebrania Członków
Przewodniczący zaproponował skład Prezydium, jednocześnie dokonano wyboru protokolanta i sekretarza
w osobie Aleksandry Rutkowskiej, która wyraziła zgodę.
Skład Prezydium oraz porządek obrad zaakceptowano przez aklamację.

Ad.5 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
Andrzej Janka zaproponował następujący skład komisji:

 Komisja mandatowo-skrutacyjna:
• Wojciech Kiełb
• Weronika Rybarczyk
• Adam Kozłowski

 Komisja Uchwał i Wniosków:
• Norbert Litkowski
• Paulina Hudowicz 
• Natalia Kita

Wszyscy zaproponowani wyrazili zgodę. Skład obu komisji został zatwierdzony przez glosowanie jawne.
Wszyscy uprawnieni do głosowania byli za, brak osób przeciw oraz brak osób wstrzymujących się.
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Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrała na przewodniczącego Wojciecha Kiełbę. 
Komisja Wniosków i Uchwał wybrała na przewodniczącą Natalię Kitę.

Ad.6 Sprawdzenie listy obecności osób z czynnym prawem wyborczym i ogłoszenie czy jest kworum
Wojciech Kiełb ogłosił liczbę osób uprawnionych do głosowania w ramach niniejszego walnego zebrania,
kworum nie zostało osiągnięte na godzinę 18:30. Ogłoszono, że zebranie w II terminie odbędzie o 18:45,
wydano 49 mandatów z wszystkich 191 członków. 

Ad.7  Przedstawienie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  oraz  Sądu
Koleżeńskiego
Sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  przedstawiła  Prezes  Jagoda  Adamczyk.  Zaznaczono,  że  pełne
sprawozdanie  jest  przedstawione  na  stronie  i  było  przesłane  pocztą  elektroniczną.  Prezes  przedstawiła
najważniejsze punkty działalności Klubu w latach 2019-2022 m.in. działalność sportową i górską członków,
szkolenia,  kursy  i  obozy  organizowane  przez  Klub.  Zwróciła  uwagę  na  trudną  sytuację  spowodowaną
pandemią.  Na  koniec  przemówienia  podziękowała  Zarządowi  oraz  członkom  komisji  za  współpracę
i otworzyła dyskusję na temat sprawozdania.
Sławomir Pela w imieniu pozostałej części Zarządu podziękował za 9 lat pracy pani Prezes. 
Marek  Zierhoffer  zapytał  o  status  Chatki  Wielkanocnej.  Prezes  złożyła  wyjaśnienia,  że  jeszcze  za
poprzedniej kadencji  Zarząd podejmował próby rozmów z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Pomimo
rozmów KPN postanowił, że ze względu na ochronę przyrody chce rozebrać chatkę. Rozmowy mają być
kontynuowane na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku.  
Następnie  poproszono o przedstawienie struktury kosztów i  przychodów. Przychody to głownie składki
i 10% kwoty szkoleń od instruktorów. Na koszty składają  się  głównie utrzymanie  siedziby Klubu oraz
dofinansowanie  szkoleń  i  kursów  dla  członków  Klubu.  Strata  na  koniec  poprzedniego  roku  wynikała
z inwestycji,  a obecnie  sytuacja  finansowa  jest  dobra.  Prezes  podała  dokładne  kwoty  będące  w  chwili
bieżącej na kontach klubowych.
Zwrócono  uwagę,  że  w  sprawozdaniu  sportowym,  warto  zaznaczać  osoby,  które  uczestniczyły
w przejściach, a nie są członkami Klubu. Pojawiły się propozycję weryfikacji członkostwa przy zgłaszaniu
przejść.

Andrzej Janka poprosił Jacka Wichłacza o sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja przez
poprzednie kadencje działała w składzie:

 Jacek Wichłacz (przewodniczący),
 Tomasz Cwityński,
 Wojciech Sobczyński.

W trakcie ostatniej kadencji komisja wyrywkowo brała udział w posiedzeniach Zarządu KW Poznań w celu
monitorowania działalności statusowej oraz kontroli prowadzonej dokumentacji finansowej i działalności
merytorycznej  Klubu.  5.  kwietnia  br.  na  posiedzeniu  komisji  poddano  sprawdzeniu  realizację  uchwał
z ostatniego  zebrania  walnego,  realizacje  statutowych  działań  oraz  kontrolę  dokumentacji.  W  wyniku
kontroli dokumentacji stwierdzono przypadki nieterminowego realizowania faktur tzw. opłat stałych. Stąd
zaleceniem komisji jest zwrócenie uwagi w przyszłości na terminową realizację należności, zasugerowano
ustalenie polecenia zapłaty na rachunku bankowym w celu zautomatyzowania procesu. Komisja zauważyła
również  braki  właściwych  opisów  niektórych  faktur  uniemożliwiające  weryfikację  zasadności  części
wydatków. Komisja wnioskuje o transparencje w rozliczeniach działań, zaleca się opracowanie procedur
dokumentacji  finansowej.  Komisja  zwróciła  również  uwagę,  że  zachodzi  potrzeba  kontaktów
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z Karkonoskim  Parkiem  Narodowym  i  dokonania  oględzin  Chatki  Wielkanocnej.  Komisja  podkreśliła
również fakt dobrej współpracy z młodzieżą i prowadzenie wyjazdów szkoleniowych.  Kolejne zalecenie
dotyczyło zwiększenia działań wysokogórskich. 
Podsumowując przewodniczący komisji potwierdził,  że działania Zarządu KW Poznań były prowadzone
zgodnie z przepisami  i  na podstawie analizy  działalności  Zarządu w mijającej  kadencji  złożył  wniosek
o udzielenie Zarządowi absolutorium. Komisja Rewizyjna złożyła również podziękowania za działalność
ustępującemu Zarządowi.
Sprawozdanie zostało przekazane sekretarzowi Walnego Zebrania Członków KW Poznań. 
Sprawozdanie zostało skomentowane przez Marka Zierhoffera, który przyłączył się do pochwał wyjazdów
integracyjnych  i  szkoleniowych,  ale  podkreśli  powagę  i  potrzebę  transparentności  w  opisywaniu
rachunków. Poprosił o przygotowania aneksu do ksiąg z wyjaśnieniami. 

Następnie Andrzej Janka poprosił o sprawozdanie z Sądu Koleżeńskiego. W sądzie działały następujące
osoby:

 Piotr Bittner (przewodniczący),
 Włodzimierz Jeżak,
 Marek Zierhoffer.

Piotr Bittner zaznaczył, że w danej kadencji Sąd Koleżeński nie musiał aktywnie działać i nie rozpatrywał
żadnej sprawy, co jak podkreślił, świadczy o wysokich moralach członków Klubu i podziękował wszystkim
za postawę. 

Ad.8-9 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
Przystąpiono do głosowania w trybie jawnym nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
Głosowało 49 członków:

 40 było za, 
 0 przeciw, 
 9 wstrzymało się od głosu. 

Stwierdzono, że ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

Ad. 10 Podjęcie uchwały o sposobie głosowania (jawne lub tajne) podczas wyboru władz na kolejną
kadencję
Postawiono wniosek, żeby głosowanie było tajne.
Głosowało 49 członków:

  46 głosów było za, 
 1 przeciw, 
 2 wstrzymało się od głosu. 

Ad.11 Zgłaszanie kandydatur na Prezesa
Andrzej Janka poprosił o zgłoszenie kandydatów z sali.
Jagoda Adamczyk zgłosiła kandydaturę Remigiusza Rajewskiego. Remigiusz Rajewski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Ad. 12 Oddanie głosu kandydatowi celem przedstawienia swojego programu wyborczego
Remigiusz  Rajewski  przedstawił  wizję  działań  na  najbliższą  kadencję.  Wyraził  chęć  kontynuowania
wyjazdów szkoleniowych zapoczątkowanych już przez Zarząd Klubu w poprzednich kadencjach, tak aby
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stwarzać możliwość nowy adeptom rozwijania się w kierunku wspinaczki górskiej i zdobywania wiedzy od
zaawansowanych  i  doświadczonych  członków.  Zaznaczył  potrzebę  rozwoju  Klubu  w  działalności
wysokogórskiej i na lodowcach obok rozwijanego ostatnio intensywnie wspinania skałkowego. Nakreślił
plany powrotu do organizacji klubowych wypraw górskich.  Zwrócił uwagę, że w roku 2025 KW Poznań
będzie obchodził 75-lecie działalności i należy właściwie przygotować obchody, by zaistniej w świadomości
miasta i zaznaczyć historię Klubu. Zaproponował stworzenie cyklu wydarzeń z tej okazji.  Kandydat na
Prezesa zaznaczył,  że  niezbędne jest  otwarcie  Klubu na nowe osoby.  W celach wymienił  aktywowanie
działania innych członków Klubu, a nie tylko Zarządu. Na koniec podkreślił również, że w swoim planie
jest otwarty na glosy i opinie każdego klubowicza.

Andrzej Janka poprosił o pytania do kandydata. 
Zadano  pytanie,  jakie  będą  pierwsze  kroki  działalności.  Kandydat  wymienił  możliwości  regularnych
konsultacji  członków  Klubu  z  Zarządem  zaraz  po  wyborze  Zarządu  w  formie  dyżurów  i  zaprosił  na
pierwsze spotkanie chętnych do omówienia własnych wizji.
Padło  drugie  pytanie  dotyczące  wizji  działalności  i  rozwoju  ścianki  klubowej,  jako  miejsca
wspinaczkowego. Kandydat na Prezesa stwierdził, że w tej kwestii dużo będzie zależało od planowanych
remontów kamienicy i jest otwarty na możliwości przeniesienia ścianki wspinaczkowej, jeśli znajdzie się
jakikolwiek inny lokal. Głos zajął również w tej kwestii Sławomir Pela, opiekun klubowego lokalu, który
zaznaczył,  że  ciągle  jest  możliwość  rozszerzenia  listy  dyżurnych  i  ich  aktywności.  Sławomir  zachęcił
członków do tej działalności. Kandydat podsunął pomysł na zorganizowania stałych godziny dyżurów na
ściance, jeśli to spełni oczekiwania członków Klubu. 
Następne pytanie dotyczyło kontynuacji obozów integracyjnych i górskich, czy na ten rok są już pomysły
kontynuacji. Kandydat potwierdził plany dotyczące większej liczby wyjazdów. 
Na tym zakończono sesje pytań w związku z brakiem kolejnych.

Ad. 13 Głosowanie nad kandydaturami (wybór Prezesa)
Andrzej Janka poprosił o wydanie kart do glosowania. 
Następnie Andrzej Janka wyjaśnił sposoby uzupełniania kart i formy poprawnego głosowania.

Ad. 14 Ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, kandydat
Remigiusz Rajewski otrzymał:

 45 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 3 osób wstrzymało się od głosu
 1 nieważny.

Ad. 15 Podjęcie uchwały o liczbie członków w Zarządzie na następną kadencję
Andrzej Janka zapytał nowego Prezesa o propozycję liczby członków Zarządu. Prezes zaproponował 6 osób
oprócz jego samego. Andrzej Janka zapytał, czy są inne propozycje z sali. Nie było innych opinii. Andrzej
Janka poprosił o jawne głosowanie w tej kwestii. Komisja podsumowała, że:

• 44 osoby zagłosowały za,
• 0 głosów przeciw,
• 0 osób wstrzymało się. 
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Ad. 16 Zgłaszanie kandydatur do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz na Walny
Zjazd Delegatów PZA
Prezes zaproponował do Zarządu następujące osoby:

 Sławomira Pelę,
 Jarosława Żurawskiego,
 Przemysława Wróblewskiego,
 Marię Głowską,
 Martę Raczkowską-Urbańską,
 Agatę Terepkę.

Wszystkie osoby wyraziły zgodę.
Andrzej Janka zapytał o propozycje z sali, ale nie było innych kandydatur.

Poproszono o zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono:
 Iwonę Michalak-Dziwak,
 Krzysztofa Mularskiego,
 Przemysława Kęsego.

Padła również kandydatura Tomasza Cwityńskiego, jednak kandydat nie wyraził zgody.
Wszyscy inni kandydaci wyrazili zgodę.

Następnie poproszono o zgłoszenie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. Jagoda Adamczyk zaproponowała
ostatni skład sądu, a więc:

 Piotra Bittnera,
 Marka Zierhoffera,
 Włodzimierza Jeżaka.

Kandydaci wyrazili zgodę.

Następnie zaproponowano delegatów na walny zjazd PZA w osobach:
 Przemysława Kęsego, 
 Przemysława Wróblewskiego,
 Remigiusza Rajewskiego,
 Jagody Adamczyk,
 Pawła Marchlewicza,
 Sławomira Peli.

Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę. Za Pawła Marchlewicza, na podstawie pełnomocnictwa
(załącznik nr 2), wyraził zgodę Sławomir Pela. Zdecydowano, aby glos został uznany za ważny w tym
głosowaniu, należy oddać głos ‘za’ na maksymalnie 2 osoby.

Ad. 17 Głosowania nad kandydaturami
Nastąpiło głosowanie na powyżej wymienionych kandydatów.

Ad. 18 Przerwa i składanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków
Komisja Uchwał i Wniosków zebrała podczas przerwy wnioski zgłoszone przez klubowiczów obecnych na
zebraniu.
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Ad. 19 Ogłoszenie wyników – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania:
Głosowanie na kandydatów do Zarządu: oddano 48 głosów (wszystkie ważne).
Kandydat Za Przeciw Wstrzymało się 
Sławomir Pela 47 0 1
Jarosław Żurawski 46 0 2
Przemysław Wróblewski 46 1 1
Maria Głowska 47 0 1
Marta Raczkowska-Urbańska 48 0 0
Agata Terepka 42 0 6

Wszyscy kandydaci zostali zatwierdzeni.

Głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej: oddano 47 głosów (wszystkie ważne).
Kandydat Za Przeciw Wstrzymało się 
Iwona Michalak-Dziwak 46 0 1
Krzysztof Mularski 45 1 1
Przemysław Kęsy 47 0 0

Wszyscy kandydaci zostali zatwierdzeni.

Głosowanie na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego: oddano 46 głosów (ważnych) oraz 2 głosy nieważne.
Kandydat Za Przeciw Wstrzymało się 
Piotr Bittner 44 0 2
Marek Zierhoffer 45 0 1
Włodzimierz Jeżak 46 0 0

Wszyscy kandydaci zostali zatwierdzeni.

Głosowanie  na  kandydatów na  Walne  Zgromadzenie  PZA: oddano 46 głosów (ważnych)  oraz  3  głosy
nieważne.
Kandydat Głosy za
Przemysław Kęsy 13
Przemysław Wróblewski 10
Remigiusz Rajewski 22
Jagoda Adamczyk 16
Paweł Marchlewicz 17
Sławomir Pela 14

Delegatami  zostali  Remigiusz  Rajewski  oraz  Paweł  Marchlewicz.  Rezerwowi  delegaci  to:  Jagoda
Adamczyk, Sławomir Pela, Przemysław Kęsy, Przemysław Wróblewski w podanej kolejności, zgodnie z
liczbą uzyskanych głosów. Wszyscy kandydaci zostali zatwierdzeni.

Ad. 20 Odczytanie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 5 wnioski:

1. o rozszerzenie oferty klubowych gadżetów np. o kubki klubowe, 
2. o  przekazywanie  informacji  o  klubowych  inicjatywach  również  przez  pocztę  elektroniczną  i

kalendarz klubowy,
3. o organizacje spotkań integracyjnych również w Poznaniu przynajmniej raz na 6 miesięcy, 
4. rozszerzenie działalności w górach np. poprzez organizacje jednego obozu letniego i zimowego,
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5. o organizację sekcji skiturowej i splitboardowej.
Wnioski  zostały  omówione  i  wyjaśnione  przez  osoby  je  zgłaszające.  Modyfikacji  uległ  wniosek  3  –
zmieniono częstotliwość spotkań z „…raz na 6 miesięcy” na „…raz na rok.”

Ad. 21 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków
Wniosek nr 1: 20 za, 6 przeciw, wstrzymało się 9 osób – wniosek został przyjęty (zał. nr 3, uchwała nr 9)
Wniosek nr 2: 39 za, 0 przeciw, wstrzymało się 3 osoby – wniosek został przyjęty (zał. nr 3, uchwała nr 10)
Wniosek nr 3: 33 za, 0 przeciw, wstrzymały się 4 osoby – wniosek został przyjęty (zał. nr 3, uchwała nr 11)
Wniosek nr 4: 39 za, 0 przeciw, wstrzymały się 4 osoby – wniosek został przyjęty (zał. nr 3, uchwała nr 12)
Wniosek nr 5: 22 za, 5 przeciw, 14 osób wstrzymało się; – wniosek został przyjęty (zał. nr 3, uchwała nr 13)

Ad. 22 Wolne głosy, dyskusja nad przyszłością Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu
Po podjęciu uchwał przystąpiono do punktu obrad dotyczącego wolnych głosów i wniosków.
Postawiono sugestie zorganizowania obozu na Słowacji, a nie jedynie w polskiej części Tatr, ze względu na
nowe tereny i góry. 
Andrzej  Janka  podkreślił,  że  inicjatyw i  działań  nie  powinny  wychodzić  jedynie  od  Zarządu  i  należy
aktywizować wszystkich członków Klubu.
Złożono również życzenia i gratulacje nowemu Prezesowi.
Przemysław Kęsy potwierdził chęć działania członków. 

Ad. 23 Zakończenie Walnego Zebrania Członków
Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku innych wniosków ze strony członków, Przewodniczący
Zebrania podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady o godz. 21:51

……………………………………… ………………………………………………….. 
(podpis przewodniczącego zebrania)  (podpis sekretarza zebrania)

Załączniki: 
Nr 1 – lista obecności członków stowarzyszenia,
Nr 2 – pełnomocnictwo/ oświadczenie Pawła Marchlewicza
Nr 3 – podjęte uchwały
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Załącznik nr 3

Uchwała nr 1 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia przeprowadzić wybory władz
w formie głosowania tajnego.

Uchwała nr 2 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu udziela  absolutorium  ustępującemu
Zarządowi.

Uchwała nr 3 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  wybiera  na  Prezesa  Klubu
Wysokogórskiego w Poznaniu na kadencję 2022-2025 Remigiusza Rajewskiego.

Uchwala nr 4 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu  postanawia  powołać  Zarząd w liczbie
siedmiu osób: Prezes oraz 6 członków Zarządu.

Uchwała nr 5 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu powołuje do Zarządu następujące osoby:
Sławomira  Pelę,  Jarosława  Żurawskiego,  Przemysława  Wróblewskiego,  Marię  Głowską,  Martę
Raczkowską-Urbańską oraz Agatę Terepkę.

Uchwała nr 6 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  powołuje  do  Komisji  Rewizyjnej
następujące osoby: Iwonę Michalak-Dziwak, Krzysztofa Mularskiego, Przemysława Kęsego.

Uchwała nr 7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  powołuje  do  Sądu  Koleżeńskiego
następujące osoby: Piotra Bittnera, Marka Zierhoffera, Włodzimierza Jeżaka.

Uchwała nr 8 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu powołuje na delegatów Walnego Zebrania
PZA  Remigiusza  Rajewskiego  oraz  Pawła  Marchlewicza.  Na  rezerwowych  delegatów  występujących
w zastępstwie  powołani  zostali:  Jagoda  Adamczyk,  Sławomir  Pela,  Przemysław  Kęsy,  Przemysław
Wróblewski.

Uchwała nr 9 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia rozszerzyć oferty klubowych
gadżetów.
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Uchwała nr 10 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przekazywać  informacje
o klubowych  inicjatywach  obok  mediów społecznościowych  oraz  strony  www również  poprzez  pocztę
elektroniczną i zapisywać wydarzenia w kalendarzu klubowym.

Uchwała nr 11 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  zadecydowało  o  organizacji  spotkań
integracyjnych w Poznaniu przynajmniej raz na rok.

Uchwala nr 12 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne  Zebranie  Członków  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  rozszerzyć  działalności  w
górach poprzez organizacje jednego obozu letniego i zimowego.

Uchwała nr 13 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia zorganizować sekcję skiturową
i splitboardową.
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