
 

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

 
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań 

nr 1/2020 (036) 
 

16 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 odbyło się zebranie zarządu Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. 

Obecni na zebraniu byli: 

 Jagoda Adamczyk 

 Łukasz Mielicki 

 Krzysztof Mularski 

 Maciej Przebitkowski 

 Marta Raczkowska 

 Remigiusz Rajewski 

 Tomasz Cwityński (komisja rewizyjna) 

Plan zebrania: 

1) Sytuacja finansowa Klubu 

2) Strona internetowa klubu 

3) Sprzęt wspinaczkowy na wyposażeniu klubu 

4) Bal Karnawałowy Ludzi Gór i Jaskiń 

5) Księgowość klubu 

6) Spotkania i wyjazdy klubowe 

7) Sekcja sportowa 

8) Zawody wspinaczkowe 

9) Składki ZUS 

10) Sprawy członkowskie 

11) Lokal klubowy 

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: Strona internetowa klubu  

Nowa strona klubowa została już stworzona i umieszczona na serwerze tymczasowym. Po uzupełnieniu 

treści zastąpi obecną witrynę (wstępny termin to koniec stycznia). Za prowadzenie strony 

odpowiedzialni będą: Jagoda Adamczyk, Remigiusz Rajewski i Łukasz Mielicki.  

Ad. 3: Sprzęt wspinaczkowy na wyposażeniu klubu  

Na rzecz klubu zakupione zostało sześć dziab, które będą wypożyczane zainteresowanym 

klubowiczom. Ponadto ustalono, że Klub zakupi sprzęt wspinaczkowy i uruchomi wypożyczalnię dla 

członków KW Poznań. 

 

 



Ad. 4: Bal Karnawałowy Ludzi Gór i  Jaskiń  

Po konsultacji z Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego postanowiono zorganizować Bal 

Karnawałowy Ludzi Gór i Jaskiń, który odbędzie się 15 lutego 2020 r. w Forcie Colomb. Organizatorami 

balu są WKTJ oraz KW Poznań. 

Ad. 5: Księgowość klubu  

Prezes Jagoda Adamczyk przedstawiła sposób w jakim obecnie prowadzona jest księgowość klubowa 

i zaproponowała pewne zmiany, które zostaną jeszcze omówione ze Skarbnikiem Moniką Kuklińską. 

Ad. 6: Spotkania i wyjazdy klubowe  

Omówiono następujące propozycje wyjazdów klubowych: 

 wyjazd drytoolowy, który odbywa się w styczniu, spotkał się z wyjątkowo dużym 

zainteresowaniem; 

 biegówki – Marta Raczkowska przedstawiła wstępną propozycję wyjazdy/obozu klubowego na 

narty biegowe; 

 obóz letni – wzorem zeszłorocznego wyjazdu w masyw Ecrins klub postanowił zaproponować 

w tym roku podobny obóz. Jako propozycję miejsca, w które można by jechać podano 

Dolomity. Termin wyjazdu ma zostać podany do końca stycznia; 

 szkolenie lawinowe – prezes Jagoda Adamczyk zasięgnie informacji o możliwości 

zorganizowania szkolenia w tym sezonie; 

 rozpoczęcie sezonu wspinaczkowego – ustalono, że rozpoczęcie sezonu zostanie 

zorganizowane prawdopodobnie w czerwcu na Jurze, szczegóły zostaną podane w późniejszym 

terminie. 

Ad. 7: Sekcja sportowa  

Instruktor wspinaczki Szymon Jeżak we współpracy z KW Poznań oraz ścianką Climbing Spot otworzył 

sekcję sportową, która będzie prowadzona na ww. ściance. 

Ad. 8: Zawody wspinaczkowe  

Ustalono, że na ściance klubowej zostaną zorganizowane zawody wspinaczkowe. Wstępny termin to 

22 lutego 2020 r. 

Ad. 9: Składki ZUS 

Prezes Jagoda Adamczyk poinformowała o złożeniu pisma dotyczącego składek ZUS, które pomyłkowo 

zostały umieszczone na koncie KW Poznań. 

Ad. 10: 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 (6 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się). 

 

 

 

 



Ad. 11: Lokal klubowy 

W lokalu klubowym wymieniono zamki do drzwi wejściowych. Przy tej okazji zostanie zaktualizowana 

lista dyżurnych posiadających klucze. 

Zaplanowano, że w lokalu zostaną pomalowane podłogi. Ponadto Zarząd przychylił się do pomysłu 

grupy klubowiczów by odmalować ściany w części pomieszczeń. 

 

 

UCHWAŁY  

UCHWAŁA NR 01/2020 Z DNIA 16 STYCZNIA 2020 R. 

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

Igor Bartos, Marcin Kruszyński, Yahor Mikheyenka, Radosław Dominiak, Kamil Klar, Patryk 

Kołodziejczak, Andrzej Rychlewski, Maciej Kowal, Marcin Jędrzejczyk, Michał Palicki, Grzegorz Plenzler, 

Józef Pudełko, Patryk Brychcy. 

 

Sporządził: 2020-01-16 
Łukasz Mielicki 
Sekretarz 

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

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

 


