
 

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

 
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań 

nr 5/2019 (033) 
 

9 lipca 2019 r. o godz. 19:00 odbyło się zebranie zarządu Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Obecni 

na zebraniu byli: 

 Jagoda Adamczyk 

 Monika Maniecka-Pela 

 Łukasz Mielicki 

 Krzysztof Mularski 

 Sławomir Pela 

 Marta Raczkowska 

 Remigiusz Rajewski 

Plan zebrania: 

1) Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania 

2) Sytuacja finansowa Klubu 

3) Chatka Wielkanocna 

4) Sprawy związane z lokalem klubowym 

5) Wyjazdy klubowe 

6) Strona internetowa klubu 

7) Przegląd filmów z Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju 

8) Sprawy członkowskie 

Ad. 1: Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania  

Prezes Jagoda Adamczyk odczytała Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań nr 4/2019 (032) 

z 27 czerwca 2019 r. 

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: Chatka Wielkanocna 

Prezes przedstawiła wyniki rozmów z zainteresowanymi sprawą Chatki członkami KW Poznań, 

z którymi spotkanie odbyło się 27 czerwca 2019 r. Ustalono, że zostanie utworzona specjalna grupa na 

portalu facebook w celu prowadzenia dalszych rozmów dotyczących przyszłości Chatki Wielkanocnej.  

Ad. 4 Sprawy związane z lokalem klubowym  

Wiceprezes Sławomir Pela przedstawił propozycję prac do wykonania w lokalu, głównie związanych 

z wymianą materacy. Ustalono, że miałyby one być wykonane w sierpniu.  

Postanowiono o zakupie crashpada, który mógłby być wykorzystywany przez osoby prowadzące sekcje 

na ściance klubowej oraz wypożyczany zainteresowanym klubowiczom.  



Wiceprezes Remigiusz Rajewski zaprojektuje i zajmie się sprawami związanymi z wykonaniem banneru 

klubowego. 

Ad. 5 Wyjazdy klubowe 

Prezes Jagoda Adamczyk poinformowała, że wyjazd klubowy do Francji został dodatkowo 

ubezpieczony. 

Postanowiono o organizacji obozu klubowego na Jurze Północnej, który miałby się odbyć w sierpniu. 

Podczas obozu odbędą się różne szkolenia i warsztaty. Informacja o wydarzeniu zostanie opublikowana 

na stronie klubu oraz facebooku. 

Ad. 6 Strona internetowa klubu 

Przedstawiono propozycje wykonania nowej strony internetowej klubu. Prezes Jagoda Adamczyk oraz 

Wiceprezes Remigiusz Rajewski zajmą się wyłonieniem najkorzystniejszej oferty dla klubu. 

Ad. 7 Przegląd filmów z Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju  

Ustalono, że przegląd filmów górskich mógłby odbyć się na początku listopada. Monika Maniecka-Pela 

zajmie się rozmowami z kinem oraz z biurem festiwalowym. 

Ad. 8 Sprawy członkowskie  

Marta Raczkowska – członek zarządu do spraw członkowskich przedstawiła kandydatury osób 

chętnych do wstąpienia do KW Poznań. Odbyło się głosowanie, w którym wszyscy obecni członkowie 

zarządu byli za przyjęciem do klubu wskazanych osób (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących się).  

 

UCHWAŁY  

U05/2019-030 Przyjęcie do Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu nowych członków, którymi są: Dawid 

Żakowski, Radosław Górka, Ivan Novgorodtsev, Jakub Zieliński, Małgorzata Cicha. 

 

 

 

 

Sporządził: 2019-07-09 
Łukasz Mielicki 
Sekretarz 

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

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

 


