
 

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

 
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań 

nr 6/2019 (034) 
 

25 września 2019 r. o godz. 18:00 odbyło się zebranie zarządu Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. 

Obecni na zebraniu byli: 

 Jagoda Adamczyk 

 Monika Kuklińska 

 Łukasz Mielicki 

 Krzysztof Mularski 

 Sławomir Pela 

 Maciej Przebitkowski 

 Marta Raczkowska 

 Remigiusz Rajewski 

Plan zebrania: 

1) Sytuacja finansowa Klubu 

2) Festiwal filmów z Lądka Zdroju 

3) Strona internetowa klubu 

4) Spotkania i wyjazdy klubowe 

5) Lokal klubowy 

6) Koszulki klubowe 

7) Sprawy członkowskie 

 

Ad. 1: Sytuacja finansowa klubu 

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

zgromadzonych na kontach klubowych oraz w gotówce.  

Ad. 2: Przegląd filmów z  Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju  

Ustalono, że pokazy filmów odbędą się jednego dnia pod koniec listopada w poznańskim kinie Rialto. 

Przedstawiono propozycje filmów, które miałyby być wyświetlone. Prezes klubu podała orientacyjne 

koszty zorganizowania seansu. Klub spróbuje także znaleźć sponsorów, którzy mogliby dofinansować 

wydarzenie. 

Ad. 3: Strona internetowa klubu  

Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła ofertę wykonania nowej strony internetowej klubu oraz podała 

koszty jej wykonania. Wszyscy obecni na zebraniu zaakceptowali podaną propozycję. Strona miałaby 

być wymieniona jeszcze w 2019 r. Zdecydowano także o umieszczeniu dodatkowego modułu 

umożliwiającego rejestrację przez klubowiczów przejść dróg wspinaczkowych. 

 



Ad. 4: Spotkania i wyjazdy klubowe  

26-27.10.2019 r. na Taborze pod Krzywą odbędzie się zakończenie sezonu wspinaczkowego. 

14 listopada 2019 r. odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłych osób związanych z klubem, po której 

zaplanowano spotkanie w lokalu klubowym. 

Na grudzień zaplanowano organizację zawodów na klubowej ściance, a także spotkanie wigilijne. 

Przedstawiono propozycję organizacji wyjazdów na wspinanie drytoolowe oraz w lodzie dla mniej 

doświadczonych klubowiczów, którzy mogliby spróbować swoich sił w tych dziedzinach wspinania. 

Wcześniej zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, a także zajęcia na ściance. 

Ad. 5: Lokal klubowy 

Wiceprezes Sławomir Pela poinformował o szczegółach wymiany materaca na klubowej ściance. Udało 

znaleźć się firmę, która podaruje klubowi piankę do wypełnienia materacy. 

Ad. 6: Koszulki klubowe 

Zarząd postanowił zamówić nowe koszulki klubowe, które następnie byłyby sprzedawane 

zainteresowanym osobom. Ustalono, że sekretarz Łukasz Mielicki złoży zamówienie tak, żeby koszulki 

były dostępne na zakończeniu sezonu 26-27 października 2019 r. 

Ad. 7: Sprawy członkowskie  

Marta Raczkowska – członek zarządu do spraw członkowskich przedstawiła kandydatury osób 

chętnych do wstąpienia do KW Poznań. Odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie zdecydowano 

o przyjęciu do klubu wskazanych osób (5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). 

Podjęto uchwałę o podniesieniu wysokości składki członkowskiej od przyszłego roku. Nie podniesiono 

kwoty wpisowego (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). 

 

UCHWAŁY  

UCHWAŁA NR 06/2019 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 R. 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia przyjąć do klubu nowych członków, którymi są: 

Romuald Rozwadowski, Piotr Hermanowski, Kamil Augustyniak, Katarzyna Jadaluk, Marcin Stachowiak, 

Paulina Sterczyńska, Samuel Hunter Walter, Piotr Orciuch. 

UCHWAŁA NR 07/2019 Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 R. 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia podwyższyć wysokość składki członkowskiej w 

ten sposób, że wysokość składki normalnej będzie wynosiła 100 zł/rok, wysokość składki ulgowej 60 

zł/rok. Osoby zapisujące się do klubu w drugiej połowie roku (od lipca) będą opłacały połowę wysokości 

odpowiedniej składki. Wysokość wpisowego nie uległa zmianie. Nowe kwoty obowiązywać będą dla 

składek opłacanych za rok 2020. 

 

Sporządził: 2019-09-25 
Łukasz Mielicki 
Sekretarz 

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

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

 


