
 

Klub Wysokogórski w Poznaniu 
ul. Składowa 11/10 
61-897 Poznań 

 
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań 

nr 4/2019 (032) 
 

27 czerwca 2019 r. o godz. 18:30 odbyło się pierwsze zebranie zarządu Klubu Wysokogórskiego 

w Poznaniu wybranego na nową kadencję. Obecni na zebraniu byli: 

 Jagoda Adamczyk 

 Monika Kuklińska 

 Monika Maniecka-Pela 

 Łukasz Mielicki 

 Sławomir Pela 

 Marta Raczkowska 

Program zebrania: 

1) Podział funkcji członków nowego Zarządu 

2) Sytuacja finansowa Klubu 

3) Złożenie dokumentów do KRS 

4) Sprawy związane z lokalem klubowym 

5) Obozy/wyjazdy klubowe 

6) Chatka Wielkanocna 

7) Sprawy członkowskie 

8) Inne sprawy 

Ad. 1: Podział funkcji członków nowego Zarządu  

Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła propozycje funkcji, jakie pełnić miałyby poszczególne osoby 

w nowym zarządzie: 

 Jagoda Adamczyk – Prezes, współpraca z firmami zewnętrznymi, administrowanie stroną 

internetową; 

 Sławomir Pela – Wiceprezes, sprawy związane z działalnością lokalu klubowego; 

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

 Łukasz Mielicki – Sekretarz; 

 Monika Kuklińska – Skarbnik; 

 Marta Raczkowska – członek zarządu, sprawy członkowskie; 

 Maciej Przebitkowski – członek zarządu, narciarstwo wysokogórskie; 

 Krzysztof Mularski – członek zarządu, góry wysokie; 

 Monika Maniecka-Pela – członek zarządu, spotkania klubowe, prelekcje, media, kontakty 

z firmami zewnętrznymi. 

Spośród obecnych na zebraniu Zarządu osób wszystkie 6 głosowało za przyjęciem ww. podziału funkcji. 

Ad. 2 Sytuacja finansowa klubu 

Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła sytuację finansową klubu, w tym także informacje o środkach 

zgromadzonych na kontach klubowych oraz w gotówce.  



Ad. 3 Złożenie dokumentów do KRS  

Sekretarz Łukasz Mielicki poinformował, że stosowne dokumenty zostały złożone w wydziale sądu 

odpowiedzialnym za bazę KRS w dniu 12 czerwca 2019 r. W dniu zebrania Zarządu zmiany nie były 

jeszcze ujawnione w bazie KRS. 

Ad. 4 Sprawy związane z lokalem klubowym  

Wiceprezes Sławomir Pela przedstawił ważniejsze remonty/inwestycje planowane do wykonania 

w lokalu klubowym. Są to m. in. wymiana materacy, zawieszenie banneru klubowego na zewnętrznej 

ścianie budynku, zakup gabloty na książki, remont pomieszczenia biurowego, zakup rolet na okna. 

Ad. 5 Obozy/wyjazdy klubowe  

Ustalono, że prezes Jagoda Adamczyk zajmie się zakupem ubezpieczenia wyjazdu klubowego w masyw 

Ecrins. Zaproponowano organizację wyjazdu szkoleniowego, który mógłby zostać częściowo 

dofinansowany dla uczestników będących członkami KW Poznań. 

Ad. 6 Chatka Wielkanocna 

Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła sytuację Chatki Wielkanocnej, w tym m. in. stanowisko 

Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie jej ponownego udostępnienia klubowi. Po zebraniu 

Zarządu odbyło się spotkanie osób zainteresowanych dalszym funkcjonowaniem Chatki. 

Ad. 7 Sprawy Członkowskie 

Ustalono, że ze strony internetowej klubu zostanie usunięta lista członków KW Poznań.  

W związku z uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu Członków Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu 

o możliwości podniesienia wysokości składki członkowskiej ustalono, że zostanie ona podniesiona od 

nowego roku kalendarzowego. Członek zarządu ds. członkowskich Marta Raczkowska zamieści 

stosowną informację na stronie internetowej. 

Ad. 8 Inne sprawy 

Zarząd KW Poznań podjął decyzję o ponownej organizacji przeglądu filmów górskich z Festiwalu 

Górskiego w Lądku Zdroju. Przegląd miałby odbyć się w październiku lub listopadzie. 

Postanowiono także, że konieczne jest utworzenie nowej strony internetowej klubu, gdyż obecna jest 

przestarzała i mało funkcjonalna. 

 

 

 

Sporządził: 2019-06-27 
Łukasz Mielicki 
Sekretarz 

………………………………………………. 
(Prezes KW Poznań) 

………………………………………………. 
(Sekretarz KW Poznań) 

 


