
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 6/2022 (049)

W dniu 24 maja 2022r. o godz. 18:00 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań w siedzibie Klubu.
Obecni na zebraniu byli:

• Remigiusz Rajewski (pełniący rolę przewodniczącego zebrania)
• Sławomir Pela
• Przemysław Wróblewski
• Maria Głowska
• Agata Terepka
• Marta Raczkowska-Urbańska
• Jarosław Żurawski
• Przemysław Kęsy (przedstawiciel Komisji Rewizyjnej)

Plan zebrania Zarządu 24 maja 2022r.:

1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
2. Sprawy organizacyjno- administracyjne
3. Sprawy bankowe 
4. Ubezpieczenie
5. Planowane wydatki klubowe 
6. Sprawy członkowskie 
7. Wypożyczalnia klubowa 
8. Warsztaty klubowe 
9. Imprezy klubowe
10. Strona klubowa 
11. Inne sprawy 

Ad. 1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
• Jako osobę prowadzącą zebranie wybrano Remigiusz Rajewskiego.

Ad. 2. Sprawy organizacyjno-administracyjne
• Prezes  Remigiusz  Rajewski  poinformował o wyrobieniu  pieczątek  funkcyjnych Zarządu.

Ponadto nowe pieczątki zostały przekazane stosownym osobom.
• Poruszono kwestie podpisów w e-mailach poszczególnych członków Zarządu. Ustalono aby

stosować jednolity rodzaj podpisów  dla każdego członka zarządu wraz z podaną funkcją,
itp.



• Ustalono, że zostanie utworzona specjalna grupa do wspólnego kontaktu członków Zarządu.
Na miejsce założenia grupy wybrano aplikację WhatsApp.

• Remigiusz Rajewski poinformował, że nowy Zarząd uzyskał wpis do bazy KRS;

Ad. 3. Sprawy bankowe 
• Prezes  Remigiusz  Rajewski  przedstawił  aktualną  sytuacje  finansową  Klubu,  w  tym

informacje o środkach zgromadzonych na klubowych kontach bankowych oraz w gotówce.
• Poruszono ponadto kwestię dostępu poszczególnych członków Zarządu do kont bankowych,

np. w sprawie składek członkowskich czy działalności wypożyczalni klubowej.

Ad. 4. Ubezpieczenie
• Skarbnik Przemysław Wróblewski poinformował, że polisa OC Klubu została przedłużona

na kolejny rok u tego samego ubezpieczyciela  co porzednio.  Jak się okazało  w wyniku
przeprowadzonego  rozeznania  ofert  różnych  towarzystw  ubezpieczeniowych,  była  to
obecnie najkorzystniejsza oferta na rynku.

Ad. 5. Planowane wydatki klubowe 
• Skarbnik Przemysław Wróblewski przedstawił szacowany koszt opłat stałych, jakie poniesie

Klub jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.
• Zarząd zdecydował, wzorem lat ubiegłych, o dopłatach za uczestnictwo w warsztatach dla

członków  naszego  Klubu.  Ich  wysokość  będzie  uzależniona  od  rodzaju  warsztatu.
Dokładniejsze  informacje  o  rodzajach  warsztatów,  itp.  ma  przygotować  kol.  Jagoda
Adamczyk, szef szkoły wspinania KW Poznań.

Ad. 6. Sprawy członkowskie 
• Zarząd postanowił przyjąć jednego nowego członka Klubu: Maria Łukomska. 
• W tej sprawie odbyło się głosowanie: za przyjęciem nowego członka było 7 głosów, przeciw

0, wstrzymujących się 0.
• Marta Raczkowska-Urbańska poinformowała, że zostały wyrobione dwie nowe legitymacje

członkowskie dla osób, które wymieniają starą legitymcję członkowską (tzw. książeczkową)
na nową (plastikową).

Ad. 7. Wypożyczalnia klubowa 
• Agata  Terepka  przedstawiła  propozycję  nowego  cennika  wypożyczalni  klubowej.

Poszczególne pozycje zostały poddane pod dyskusję, zarówno pod kątem samych rzeczy jak
i ich ceny. 

• Po dyskusji  odbyło się głosowanie celem przyjęcia nowego cennika: za przyjęciem było 7
głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

• Ustalono, że nowy cennik wypożyczalni będzie obowiązywał od  dnia  1 czerwca 2022 r.,
i będzie on dostępny na stronie internetowej Klubu.

• Dostęp  do  wydawania  i  przyjmowania  z  powrotem sprzętu  z  wypożyczalni  będą  mieli:
Agata Terepka, Remigiusz Rajewski, Sławomir Pela i Jagoda Adamczyk.

• Poruszono  kwestię  wypożyczania  liny  klubowej,  na  jakich  zasadach  może  ona  być
wypożyczana i komu. Ponadto wyrażono potrzebę kupna nowej liny w przyszłości. Sprawę
nowej liny załatwi Remigiusz Rajewski.



• Poruszono  kwestię  przeglądu  sprzętu  dostępnego  obecnie  w  wypożyczalni.  Sprawę
przeglądu zobowiązał się załatwić Sławomir Pela.

Ad. 8. Warsztaty klubowe 
• Ustalono, że tegoroczne klubowe warsztaty skałkowe odbędą się na Jurze w terminie 23-31

lipca.  Kol.  Jagoda  Adamczyk  przedstawiła  propozycje  rejonów.  Ustalono,  że  warsztaty
odbędą się w Podlesicach. Ustalono  ponadto, że członkowie Klubu powinni mieć zniżki
(dofinansowanie) do warsztatów wspinaczkowych.

• Poruszono  kwestię  warsztatów,  jakie  w  przyszłości  może  organizować  Klub  (warsztaty
drytoolowe,  szkolenia  lawinowe,  doszkalanie  górskie).  Dokładniejsze  szczegóły  tych
warsztatów będą omawiane na kolejnych zebraniach Zarządu.

Ad. 9. Imprezy klubowe
• Ustalono, że integracja klubowa w skałach ma się odbyć w ostatni weekend czerwca lub w

pierwszy weekend lipca.  Dokładniejsze miejsce spotkania integracyjnego zostanie jeszcze
ustalone przez grupę zarządową na WhatsApp-ie.

Ad. 10. Strona klubowa 
• Poruszono kwestię dopracowania klubowej strony internetowej.
• Na stronie ma zostać umieszczony kalendarz z wydarzeniami – zgodnie z postanowieniami

ostatniego Zebrania Walnego Członków KW Poznań.
• Prezed  Remigiusz  Rajewski  zaproponował  przeredagowanie  strony  celem  jej

unowocześnienia  i innego  rozmieszczenia  poszczególnych  treści.  Do  kolejnego  zebrania
zarządu wszyscy członkowie mają pochylić się nad problemem wyglądu nowej strony, jej
funkcjonalności,  itp.  Dalesze  dyskusje  w tym temacie  będą  kontynuowane na  kolejnych
posiedzeniach Zarządu.

Ad. 11. Inne sprawy
• Poruszono kwestię zorganizowania kursu pierwszej pomocy. Temat przedstawi na kolejnym

zebraniu Sławomi Pela.



UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 08/2022 Z DNIA 24 MAJA     2022 r.  

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przyjąć  jednego nowego członka Klubu:
Łukomska Maria.

UCHWAŁA NR 09/2022 Z DNIA 24 MAJA     2022 r.  

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił zaakceptować nowy cennik wypożyczalni
klubowej obowiązujący od dnia 1 czerwca 2022 r.

        Sporządziła: 02-06-2022
  Maria Głowska
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