
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 7/2022 (050)

W dniu 07 czerwca 2022 r. o godz. 19:00 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

Plan zebrania Zarządu 07 czerwca 2022 r.:

1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
2. Sprawy urzędowe i bankowe 
3. Planowane wydatki klubowe
4. Sprawy członkowskie 
5. Uporządkowanie i przekazanie papierów klubowych po poprzednim Zarządzie 
6. Remont lokalu klubowego 
7. Wypożyczalnia klubowa
8. Wyjazdy klubowe
9. Warsztaty klubowe 
10. Informacje o przygotowaniu do wypraw 
11. Strona klubowa 
12. Odczytanie protokołu i wykazu uchwał z zebrania walnego 
13. Inne sprawy
14. Termin i miejsce kolejnego Zarządu

Ad. 1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
 Remigiusz Rajewski został wybrany jako osoba prowadząca zebranie.

Ad 2. Sprawy urzędowe i bankowe 
 Prezes  Remigiusz  Rajewski  i  skarbnik  Przemysław  Wróblewski  przekazali,  że  zostało

utworzone nowe klubowe podkonto bankowe w celu obsługi wypożyczalni klubowej.
 Prezes  Remigiusz  Rajewski  i  skarbnik  Przemysław  Wróblewski  poinformowali,  że  ze

względu na zbyt duże opłaty jakie musiałby ponosić Klub każdego miesiąca, rezygnujemy
z pomysłu dopisania poszczególnych członków Zarządu, do opcji podglądu stanu niektórych
klubowych kont bankowych.

 Kol.  Przemysław  Wróblewski  przedstawił  aktualną  sytuacje  finansową  Klubu,  w  tym
informacje o środkach zgromadzonych na klubowych kontach bankowych oraz w gotówce.



Ad 3. Planowane wydatki klubowe
 Kol. Przemysław Wróblewski poinformował, że od ostatniego zebrania Zarządu nie doszła

żadna pozycja do listy opłat stałych.
 Zgodnie  z  dyskusją  jaką  podjęto  na  poprzednim Zarządzie,  prezes  Remigiusz  Rajewski

poinformował, iż dodatkowym kosztem jaki poniósł Klub od tamtego czasu, to koszt zakupu
nowej liny wspinaczkowej do celów klubowych szkoleń (np. klubowe warsztaty, itp.).

 Zgodnie z wstępnymi ustaleniami z poprzedniego Zarządu, Klubu dofinansuje uczestnictwo
klubowiczów  na  lipcowych  warsztatach  wspinaczkowych,  które  zostaną  zorganizowane
przez KW Poznań. 

Ad 4. Sprawy członkowskie 
 Kol. Marta Raczkowska-Urbańska przedstawiła sylwetki nowych kandydatów na członków

Klubu.  Odbyła  się  następnie  dyskusja  na  ten  temat.  Zarząd  postanowił  przyjąć  dwóch
nowych członków Klubu: Krystyna Muzyk i Kuba Malinowski.
W tej  sprawie  odbyło  się  głosowanie:  za  przyjęciem nowych członków było  7  głosów,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 5. Uporządkowanie i przekazanie papierów klubowych po poprzednim Zarządzie 
 Kol. Jagoda Adamczyk przekazała segregatory z dokumentacją klubową w ilości 12 sztuk.

Dokumenty  zostały  umieszczone  w  biurze  klubowym w  specjalnie  wyznaczonej  szafce
zamykanej na klucz.

Ad 6. Remont lokalu klubowego
 Kol.  Sławomir  Pela  poinformował,  że  zgodnie  z  rozmową  przeprowadzoną  z  osobą

odpowiedzialną  za  remont  budynku,  harmonogram  robót  remontowych  powinien  zostać
wywieszony  w  najbliższym  czasie  w  widocznym  miejscu  na  terenie  budynku.  W dniu
obecnego zebrania  Zarządu,  taka  informacja  niestety  jeszcze  nie  została  wywieszona na
tablicy ogłoszeń w budynku, gdzie znajdzuje się lokal klubowy.

 Poruszono kwestię nowej skrzynki na listy, jaka ma zostać umieszczona na drzwiach lokalu
klubowego. Nowa skrzynka pocztowa powinna być zamykana na klucz i być odpowiedniej
wielkości,  aby  pomieścić  także  większą  korespondencję,  ponieważ obecna  skrzynka  jest
zbyt mała i częśc korespondencji jest zostawiana na poczcie.

 W lokalu klubowym zdjęto  listę  kontaktową osób zasiadających w zarządzie  porzedniej
kadencji.  W  najbliższym  czasie  ma  zostać  umieszczona  aktualna  informacja  z  danymi
kontaktowymi i wizerunkiem poszczególnych członków Zarządu. Pozwoli to na łatwiesze
zorientowanie  się,  szczególnie  nowym  klubowiczom,  z  kim  powinni  się  kontaktować
w poszczególnych sprawach.

 Poruszono kwestię banerów/plakatów jakie mogą zostać powieszone w lokalu klubowym
np. plakat reklamujący szkołę wspinania KW Poznań, zaprzyjaźniony sklep, itp.

 Jednym z pomysłów na upowszechnienie historii Klubu jest stworzenie i wywieszenie na
ścianach  lokalu  galerii  osób  zasłużonych  dla  Klubu  oraz  utworzenie  gabloty  z  opisem
historii Klubu.

Ad 7. Wypożyczalnia klubowa
 Kol. Sławomir Pela poinformował, że kol. Paweł Marchlewicz zgodził się przeprowadzać

przegląd  sprzętu  wspinaczkowego  znajdującego  się  w  wypożyczalni.  Przegląd  nastąpi
w miarę szybkim czasie.

 Kol. Agata Terepka poinformowała, że w związku z akcją wycofania wadliwych lonż firmy
Ocun,  sprawdziła  lonże  będące  na  wyposażeniu  klubowej  wypożyczalni.  W  związku



z wykonanymi oględzinami, stwierdza, iż nie są one objęte akcją firmy Ocun, wzywającą do
wycofania wadliwego sprzętu, i nadal mogą być używane przez naszycj klubowiczów.

 Kol.  Agata  Terepka,  mając  na  uwadze  rosnące  zainteresowanie  via  ferratami,  wyraziła
potrzebę  zwiększenia  w  przyszłości  ilości  sprzętu  w  wypożyczalni  potrzebnego  do
uprawiania wymienionej aktywności.

 Jako  kolejny  asortyment  sprzętowy,  o  jaki  w  przyszłości  ma  się  wzbogacić  Klub,
wymieniono radiostacje wyprawowe oraz radyjka do wspinania.

Ad 8. Wyjazdy klubowe
 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, klubowy wyjazd integracyjny w skały odbędzie się

w  terminie  25-26  czerwca.  Przewidywany  rejon  działania  to  skały  w  Lądku-Zdroju
i okolicach. Miejsce noclegu i wspólnej integracji zostanie ustalone w najbliższym czasie.

Ad 9. Warsztaty klubowe 
 Pokrótce omówiono warsztaty klubowe jakie mają się odbyć w ostatnim tygodniu lipca.

Warsztaty mają mieć również formę integracji, dlatego też wyjazd jest przeznaczony nie
tylko dla osób biorących udział w warsztatach,  ale dla pozostałych klubowiczów i szeroko
pojętych sympatyków Klubu.

Ad 10. Informacje o przygotowaniu do wypraw 
 Kol.  Jarosław  Żurawski  przedstawił  poszczególne  punkty  jakie  zawarł  w  nocie

informacyjnej dotyczącej przyszłych wypraw wysokogórskich organizowanych z ramienia
Klubu.  Wymieniona  nota  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej  Klubu  w  celu
zebrania potencjalnych uczestników wypraw w góry wysokie.

 Zostanie  także  przygotowany  specjalny  formularz,  który  pozwoli  władzom  Klubu
zorientować się,  jaki  kierunek  i  cel  cieszy  się  największą  popularnością  wśród
klubowiczów. 

 Dzięki wspomnianemu formularzowi, możliwe będzie także zebranie listy osób potencjalnie
chętnych na takie wyprawy. Będzi można ponadto ustalić jakie doświadczenie (w jakich
górach, rejonach świata, na jakich wysokościach, itp.) mają poszczególni uczestnicy i na tej
podstawie zaoferować odpowiednie wyjazdy doszkalające.

Ad 11. Strona klubowa 
 Kol. Remigiusz Rajewski zaproponował i omówił zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone

na  stronie  internetowej  Klubu.  Odbyła  się  w tym celu  dyskusja.  Sprawa wprowadzenia
zmian oraz przeprojektowania klubowej strony www będzie jeszcz omawiana na kolejnych
zebraniach zarządu albo w miarę możliwości i potrzeb podczas dodatkowych spotkań on-
line międz zainteresowanymi osobami.

Ad 12. Odczytanie protokołu i wykazu uchwał z zebrania walnego 
 Prezes Remigiusz Rajewski odczytał protokół z zebrania walnego kładąc główny nacisk na

uchwały podjęte na tamtym zebraniu.
 Pochylono się nad uchwalą nr 9 dotyczącą gadżetów klubowych. Propozycję gadżetów to:

kubki,  podstawki  pod  kubki,  podstawka/stojak  na  dokumenty,  otwieracz  do  piwa/wina,
piersiówka, kieliszki, chusta buff, torba płócienna, płachta na linę, woreczek na magnezję,
koszulki merino, flaga klubowa na wyprawy.

 Pochylono się nad uchwałą nr 10. Na stronie internetowej zostanie utworzony kalendarz,
gdzie regularnie umieszczane będą wydarzenia klubowe. Informacje dotyczycące wydarzeń



klubowych będą ponadto rozsyłane w postaci newslettera  drogą e-mailową do członków
Klubu.

 Pochylono się nad uchwałą nr 11.  Wstępnie ustalono,  że jedną z imprez integracyjnych
w Poznaniu można zorganizować wspólnie z WKJ we wrześniu 2022 r. Wstępnie ustalono,
że  impreza  integracyjna  dla  klubowiczów  w  okolicach  Poznania  powinna  odbyć  się
w miejscu,  gdzie  można  bez  problemu  nocować,  biwakować,  rozpalić  ognisko  oraz
przyjechać z rodziną.

 Pochylono  się  nad  uchwałą  nr  12  dotyczącą  organizacji  klubowych  wyjazdów/obozów
letniego  i zimowego  w  Tatrach.  Wstępnie  ustalono,  że  wyjazd  letni  może  się  odbyć
w drugiej połowie sierpnia nad Zielonym Stawem Kieżmarskim. Wyjazd zimowy odbędzie
się najprawdopodbniej w styczniu lub lutym w Morskim Oku.

13. Inne sprawy
 Jako  pomysł  promocji  i  rozpropagowania  historii  Klubu,  padł  pomysł  utworzenia

cyklicznych  spotkań  ze  starszymi  klubowiczami,  gdzie  prelegenci  będą  się  dzielić
z zainteresowanymi swoją historią i doświadczeniem.

 Remigiusz  Rajewski  i  Sławomir  Pela,  którzy  reprezentowali  KW  Poznań  na  XXV
Sprawozdawczym  Zgromadzeniu  Delegatów  PZA,  przekazali  pokrótce  ważniejsze
informacje.

 Prezes Remigiusz Rajewski przekazał kod rabatowy, który uprawnia każdego klubowicza
do skorzystania z ubezpieczenia górskiego „Szlaki bez granic” w PZU w promocyjnej cenie.

 Kol.  Tomasz  Urbański  przedstawił  propozycję  wyjazdu  klubowego  w  Alpy  w  okolice
Grossglockner. Wstępnie ustalono termin wyjazdu w okolicach od drugiego weekendu maja
2023  r.  Remigiusz  Rajewski  skotnatkuje  się z  jednym  z  instruktorów,  którzy  mogliby
przeprowadzić  szkolenia  podczas  wspomnianego  wyjazdu  klubowego.  Szczegóły  będą
zależeć od ustaleń z instruktorami i będą podane w późniejdzym terminie.

Ad 14. Termin i miejsce kolejnego zarządu
 Ustalono, że kolejne zebranie Zarządu odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2022 r. w lokalu

klubowym o godz. 19:00.

UCHWAŁY

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

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przyjąć w poczet członków Klubu dwie
nowe osoby: Muzyk Krystyna i Malinowski Kuba.

        Sporządziła: 12-06-2022
  Maria Głowska
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