
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 8/2022 (051)

W dniu 21 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)
• Przemysław Wróblewski
• Maria Głowska
• Agata Terepka
• Przemysław Kęsy (komisja rewizyjna)

Plan zebrania Zarządu 21 czerwca 2022 r.:

1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
2. Uporządkowanie i przekazanie papierów klubowych po poprzednim zarządzie 
3. Remont lokalu klubowego 
4. Wypożyczalnia klubowa
5. Wyjazdy klubowe
6. Warsztaty klubowe 
7. Regulaminy klubowe
8. Współpraca Klubu z innymi firmami/organizacjami
9. Informacje o przygotowaniu do wypraw 
10. Promocja Klubu
11. Sprawy urzędowe i bankowe
12. Inne sprawy
13. Termin i miejsce kolejnego zarządu

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

Ad 2. Uporządkowanie i przekazanie papierów klubowych po poprzednim zarządzie 
 Prezes Remigiusz Rajewski dokonał przeglądu dokumentacji klubowej. Całość stanowi 12

segregatorów. Dokumentacja dotyczy lat po 2000 roku. Poszczególne teczki będą wymagały
uporządkowania,  posegregowania  dokumentacji  oraz  opisu.  Prezes  Remigiusz  Rajewski
poinformował,  że na czas  remontu  lokalu  klubowego przechowa u siebie  w mieszkaniu
wymienioną dokumentację.

Ad 3. Remont lokalu klubowego 
 W dalszym ciągu administracja budynku nie określiła dokładnego terminu rozpoczęcia prac

remontowych.



Ad 4. Wypożyczalnia klubowa 
 Zgodnie  z  przeglądem  dokonanym  przez  kol.  Paweła  Marchlewicza  sprzęt  dostępny

w wypożyczalni klubowej jest sprawny, nadaje się do bezpiecznego użytku. Dwa elementy
sprzętu są zużyte, zostaną wycofane i zastąpione nowymi w ciągu dwóch tygodni. 

 Ze  względu  na  nadmierne  zużycie,  ostrza  dziab  również  nadają  się  do  wymiany.  Kol.
Przemysław Kęsy zobowiązał się do zamówienia odpowiednich ostrzy i ich wymiany.

 Prezes Remigiusz Rajewski przypomniał regulamin wypożyczalni klubowej. Dostępny jest
arkusz kalkulacyjny ułatwiający  obsługę wypożyczalni  i  każde wypożyczenie/rezerwację
sprzętu należy tam wpisywać.

Ad 5. Wyjazdy klubowe
 W najbliższy weekend 25-26 czerwca odbędzie się klubowy wyjazd integracyjny w skały

w okolicach Lądka-Zdroju.
 Wstępnie ustalono termin wyjazdu w Tatry na 20-28 sierpnia 2022 r..
 Wstępnie ustalono termin zakończenia sezonu (Pyrołazy) na 15-16 października.

Ad 6. Warsztaty klubowe 
 Prezes  Remigiusz  Rajewski  poinformował,  że  na  klubowej  stronie  internetowej  został

dodany cennik i kalendarz lipcowych warsztatów wspinaczkowych.
 Na stronie internetowej i klubowym Facebooku sukcesywnie umieszczane będą szczegóły

warsztatów.

Ad 7. Regulaminy klubowe
 Prezes Remigiusz Rajewski poddał pod dyskusję i wyraził potrzebę zwiększenia dostępności

regulaminów  klubowych.  Regulaminy  winny  być  dostępne  w  formie  elektronicznej  na
stronie internetowej i papierowej w lokalu. Dodatkowo winny być archiwizowane na dysku
Google w specjalnie utworzonym folderze i w formie papierowej w opisanej teczce.

Ad 8. Współpraca Klubu z innymi firmami/organizacjami
 Prezes  Remigiusz  Rajewski  poddał  pod dyskusję  współpracę  Klubu z OK Poznań.  Kol.

Przemysław Wróblewski zobowiązał się, że zorientuje się co do kwestii finansowych w tej
sprawie. 

 Prezes  Remigiusz  Rajewski  poddał  pod  dyskusję  możliwość  świadczenia  i  organizacji
w przyszłości różnych wydarzeń przez Klub, oraz możliwość uzyskania dofinansowania na
takie działania.  Kol. Maria Głowska zobowiązała  się do pozyskania informacji  na temat
uzyskania dotacji dla Klubu.

Ad 9. Informacje o przygotowaniu do wypraw 
 Prezes  Remigiusz  Rajewski  poinformował,  że  na  stronie  internetowej  zostanie

umieszczona  informacja  odnośnie  wypraw  klubowych  w  wysokie  góry  wraz  ze
specjalnym formularzem zgłoszeniowym.

  
Ad 10. Promocja Klubu

 Ustalono,  że  ma  zostać  utworzona  i  udostępniona  w  mediach  społecznościowych
specjalna  ankieta  odnośnie  gadżetów  klubowych.  W  ankiecie  respondenci  wybiorą
gadżety,  które  najbardziej  ich  interesują.  Taka  akcja  ułatwi  wytworzenie  gadżetów
klubowych,  które  będą  cieszyć  się  powodzeniem  wśród  klubowiczów  i  sympatyków
Klubu.

Ad 11. Sprawy urzędowe i bankowe
 Kol.  Przemysław Wróblewski  przedstawił  aktualną  sytuacje  finansową Klubu,  w tym

informacje  o  środkach  zgromadzonych  na  klubowych  kontach  bankowych  oraz
w gotówce.



Ad 12. Inne sprawy
 Poruszono kwestię obsługi elektronicznej poczty klubowej. Ogólna skrzynka pocztowa

Klubu wymaga zabezpieczeń przed spamem.
 Sprawa wytworzenia nowej skrzynki pocztowej na drzwiach lokalu jest w toku.
 Poruszono kwestię przeredagowania klubowej strony internetowej w z celu zwiększenia

jej przejrzystości oraz nadaniu oryginalnego wyglądu.
 Poruszono  kwestię  utworzenia  grupy  na  Facebooku,  która  zawierałaby  wyłącznie

członków  klubu.  Taka  grupa  ma  zwiększyć  integrację  wśród  społeczności  klubowej.
Istniejąca grupa ma zostać przemianowana na grupę sympatyków KW Poznań.

Ad 13. Termin i miejsce kolejnego zarządu
 Wstępnie  ustalono,  że  kolejne  zebranie  Zarządu  odbędzie  się  w  pierwszym  tygodniu

sierpnia w lokalu klubowym.

        Sporządziła: 27-06-2022
  Maria Głowska
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