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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA KW POZNAŃ 
 
Na dzień 30 maja 2019 roku g. 18.30, zaplanowano obrady Walnego Zebrania Członków KW Poznań. 
Ustępująca Prezes, Jagoda Adamczyk, na podstawie danych z sekretariatu ogłosiła, że nie ma   
wystarczającej liczby osób do rozpoczęcia Zebrania  w pierwszym planowanym terminie (spośród 176 
członków uprawnionych do głosowania stawiło się 39). Stwierdzono, że zebranie odbędzie się w II 
terminie Zebrania -  30.05.2019r. g. 19.00. 
 
Rozpoczęto Zebranie. Jagoda Adamczyk powitała gości – członków uprawnionych do głosowania                   
i sympatyków Klubu oraz wygłosiła krótkie podziękowanie w imieniu ustępującego Zarządu. 
Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego obrad. Jagoda Adamczyk zaproponowała Pawła 
Marchlewicza, który wyraził zgodę. Wybór został przegłosowany przez aklamację. 
 
Przewodniczący zaproponował skład Prezydium, jn. i jednocześnie dokonano wyboru protokolanta: 
- Anna Klapczyńska – członek Prezydium, protokolant; 
- Jakub Poterek – członek Prezydium, sekretarz. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
Skład Prezydium oraz porządek obrad zaakceptowano przez aklamację. 
 
Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej  oraz komisji wniosków i uchwał. 
 
Jagoda Adamczyk zaproponowała, aby komisje pracowały w składzie trzyosobowym. Przedstawiła 
także propozycje następujących składów komisji:  
Komisja mandatowo – skrutacyjna: 
- Magdalena Zielińska; 
- Monika Kuklińska; 
- Adam Jarosz. 
Komisja wniosków i uchwał: 
- Agnieszka Gawrońska; 
- Przemysław Kęsy; 
- Przemysław Wróblewski. 
Wszyscy zaproponowani wyrazili zgodę. Skład obu komisji został zatwierdzony przez aklamację. 
 
Komisja mandatowo-skrutacyjna wybrała na przewodniczącego Magdalenę Zielińską. Komisja 
wniosków i uchwał wybrała na przewodniczącego Agnieszkę Gawrońską. 
 
Sekretariat ogłosił ilość osób uprawnionych do głosowania w ramach niniejszego Walnego Zebrania, 
tj. 39. 
 
W dalszym toku zebrania przedstawione zostały  sprawozdania z poszczególnych sfer działalności 
Klubu. 
Sprawozdanie z działalności  Zarządu w mijającej kadencji przedstawiła prezes Jagoda Adamczyk. Po 
jego zakończeniu Piotr Bittner zadał pytanie o powód organizacji Walnego Zebrania KW po Walnym 
Zebraniu PZA, skoro w przeszłości kolejność była odwrotna i na zebranie PZA jechał nowo wybrany 
delegat. Jagoda Adamczyk odpowiedziała, że w ostatnim czasie praktyka była taka jak w roku 
bieżącym. Ponadto, dawniej zebranie PZA odbyło się w listopadzie. Obecnie natomiast jego termin 
jest zbliżony do terminu końca kadencji w KW, a delegat wybrany na kilka dni przed zebraniem PZA 
nie miałby czasu na zapoznanie się ze sprawami Klubu.  
 
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów PZA przedstawił Paweł Marchlewicz. 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Jacek Wichłacz. Na podstawie analizy 
działalności Zarządu w mijającej kadencji złożył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił Piotr Bittner. 
 
Po przedstawieniu sprawozdań z sali padła propozycja wykupienia grupowego ubezpieczenia, co 
miałoby zostać omówione z nowym Zarządem.  
Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Głosowało 39 
członków. 38 było za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Stwierdzono, że ustępujący Zarząd 
otrzymał absolutorium. 
 
Wybór nowych władz. 
 
Na wniosek z sali przeprowadzono głosowanie nad tajnym sposobem głosowania przy wyborze 
nowych władz. Głosowało 39 członków. 35 było za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
W kolejnym etapie wysłuchano propozycji kandydatur na Prezesa KW Poznań. Zgłoszono 
kandydaturę Jagody Adamczyk i Remigiusza Rajewskiego. Kandydaci zgodzili się kandydować. 
Przeprowadzono głosowanie. 
Podczas obrad komisji mandatowo-skrutacyjnej Paweł Marchelwicz przedstawił prezentację na temat 
działalności stowarzyszenia Nasze Skały. 
Po przeliczeniu głosów przewodnicząca Komisji przedstawiła następując wynik: 
- Jagoda Adamczyk – 30 głosów za; 
- Remigiusz Rajewski – 7 głosów za; 
- 1 osoba wstrzymała się od głosu; 
- 1 głos nieważny. 
Zatem, w wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania wybrano Jagodę Adamczyk na nowego 
Prezesa KW Poznań. 
 
Następnie podjęto uchwałę o ilości osób w nowym Zarządzie. Jagoda Adamczyk zaproponowała 
liczbę 9 osób łącznie z Prezesem. Głosowanie miało następujący wynik: 
- 39 głosów za; 
- 0 głosów przeciw; 
- 0 głosów wstrzymanych. 
 
Jagoda Adamczyk przedstawiła propozycję składu nowego Zarządu, jn. 
- Marta Raczkowska; 
- Monika Kuklińska; 
- Monika Maniecka; 
- Sławomir Pela; 
- Remigiusz Rajewski; 
- Krzysztof Mularski; 
- Maciej Przebitkowski; 
- Łukasz Mielicki. 
 
Nie przedstawiono innych kandydatur. 
Nastąpiła prezentacja kandydatów. Wszyscy kandydaci wyrazili chęć zasiadania w Zarządzie. Piotr 
Bittner złożył wniosek o zmianę składu komisji mandatowo-skrutacyjnej, ponieważ kandydatka do 
Zarządu, Monika Kuklińska, była członkiem tej komisji. Monika Kuklińska zrezygnowała z udziału w 
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komisji mandatowo-skrutacyjnej i w dalszej części zebrania komisja pracowała w dwuosobowym 
składzie. 
 
Jagoda Adamczyk zaproponowała następujący skład Komisji Rewizyjnej: 
- Jacek Wichłacz; 
- Wojciech Sobczyński; 
- Tomasz Cwityński. 
Kandydaci wyrazili chęć zasiadania w Komisji Rewizyjnej. Nie przedstawiono innych kandydatur. 
 
Jagoda Adamczyk zaproponowała następujący skład Sądu Koleżeńskiego: 
- Marek Zierhoffer; 
- Włodzimierz Jeżak; 
- Piotr Bittner. 
Kandydaci wyrazili chęć zasiadania w Sądzie Koleżeńskim. Nie przedstawiono innych kandydatur. 
 
Zgłoszono następujących kandydatów na delegatów na Walne Zebranie PZA: 
- Jagoda Adamczyk; 
- Paweł Marchlewicz; 
- Remigiusz Rajewski; 
- Sławomir Pela. 
Kandydaci wyrazili chęć uczestnictwa w zjazdach PZA. Nie przedstawiono innych kandydatur. 
 
Podjęto uchwałę o sposobie oddawania głosów. Każdy członek uprawniony do głosowania może 
oddać głos na wszystkich kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz dwa 
głosy na kandydatów na delegatów PZA, przy czym, o przyszłej kolejności delegowania na zjazdy 
decydować będzie ilość głosów uzyskanych w niniejszym głosowaniu. 
 
W drodze głosowania tajnego dokonano wyboru nowych władz KW Poznań. Odczytano protokół 
komisji mandatowo – skrutacyjnej. 
Zarząd 
- Marta Raczkowska – 38 głosów za; 
- Monika Kuklińska – 36 głosów za; 
- Monika Maniecka – 34 głosy za; 
- Sławomir Pela – 37 głosów za; 
- Remigiusz Rajewski – 37 głosów za; 
- Krzysztof Mularski – 35 głosów za; 
- Maciej Przebitkowski – 36 głosów za; 
- Łukasz Mielicki – 34 głosy za. 
 
Komisja Rewizyjna 
- Jacek Wichłacz – 39 głosów za; 
- Wojciech Sobczyński – 39 głosów za; 
- Tomasz Cwityński – 38 głosów za. 
 
Sąd Koleżeński 
- Marek Zierhoffer – 39 głosów za; 
- Włodzimierz Jeżak – 39 głosów za; 
- Piotr Bittner – 39 głosów za. 
 
Delegaci PZA 
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- Jagoda Adamczyk – 24 głosy za; 
- Paweł Marchlewicz – 29 głosów za; 
- Remigiusz Rajewski – 21 głosów za; 
- Sławomir Pela – 8 głosów za. 
 
Wolne głosy, wnioski, dyskusja nad przyszłością Klubu. 
 
Komisja wniosków i uchwał odczytała 4 złożone wnioski. 
- Zarząd KW Poznań wnioskuje o podniesienie składki do 100zł i składki ulgowej do 60zł rocznie. 
- Zarząd KW wnioskuje o przyznanie członkostwa honorowego Ewie Zierhoffer i Stanisławowi 
Tasiemskiemu. 
- Wniosek o usprawnienie systemu rejestracji wykazu przejść. 
- Marek Zierhoffer wnioskuje aby Walne Zebranie Wyborcze Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu 
odbywało się z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo 
Wyborczym PZA (ale w roku tego zebrania PZA). 
 
Zarząd uzasadnił złożone przez siebie wnioski. Przeprowadzono głosowanie nad pierwszym 
wnioskiem, tj. podniesieniem składki. Komisja mandatowo-skrutacyjna przedstawiła następujące 
wyniki: 
- 28 głosów za; 
- 4 głosy przeciw; 
- 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
 
Drugi wniosek, tj. udzielenie członkostwa honorowego przyjęto przez aklamację. 
 
Następnie Zarząd poprosił Klubowiczów o przekazywanie sprawozdań z wyjazdów. Przegłosowano 
zobowiązanie Zarządu Klubu do usprawnienia systemu rejestracji wykazu przejść. Komisja 
mandatowo-skrutacyjna przedstawiła następujące wyniki: 
- 35 głosów za; 
- 0 głosów przeciw; 
- 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem czwartym, tj. nad organizacją Walnego Zebrania 
Wyborczego KW na minimum 14 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-wyborczym PZA z 
zaznaczeniem, że taka uchwała skraca kadencję nowego Zarządu. Komisja mandatowo-skrutacyjna 
przedstawiła następujące wyniki: 
- 22 głosy za; 
- 2 głosy przeciw; 
- 11 osób wstrzymało się od głosu. 
 
Nie zgłoszono kolejnych wniosków z sali. Przewodniczący obrad wnioskował o uczczenie minutą ciszy 
zmarłych członków KW i osób związanych z Klubem. Wniosek przyjęto. Zebrani wstali i uczcili minutą 
ciszy tych, którzy odeszli. 
 
Przewodniczący obrad zakończył zebranie. 
 
Walne Zebranie Członków KW Poznań odbyło się w lokalu Brothers Pub przy ulicy Szewskiej 19 w 
Poznaniu.  
 
Protokół sporządziła Anna Klapczyńska. 
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Uchwały poddane pod głosowania w trakcie Walnego Zebrania Członków KW Poznań: 
 
Uchwała nr 1 
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi KW Poznań. 
(38 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymany) 
 
Uchwała nr 2 
Walne Zebranie KW Poznań wybrało Jagodę Adamczyk na Prezesa Zarządu w kadencji 2019 - 2021r. 
(Jagoda Adamczyk – 30 głosów za; Remigiusz Rajewski – 7 głosów za; 1 głos wstrzymany; głos 
nieważny) 
 
Uchwała nr 3 
Walne Zebranie KW Poznań wybrało skład Zarządu na kadencję 2019-2022r. 
- Marta Raczkowska – 38 głosów za; 
- Monika Kuklińska – 36 głosów za; 
- Monika Maniecka – 34 głosy za; 
- Sławomir Pela – 37 głosów za; 
- Remigiusz Rajewski – 37 głosów za; 
- Krzysztof Mularski – 35 głosów za; 
- Maciej Przebitkowski – 36 głosów za; 
- Łukasz Mielicki – 34 głosy za. 
 
Uchwała nr 4 
Walne Zebranie KW Poznań wybrało skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022r. 
- Jacek Wichłacz – 39 głosów za; 
- Wojciech Sobczyński – 39 głosów za; 
- Tomasz Cwityński – 38 głosów za. 
 
Uchwała nr 5 
Walne Zebranie KW Poznań wybrało skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2019-2022r. 
- Marek Zierhoffer – 39 głosów za; 
- Włodzimierz Jeżak – 39 głosów za; 
- Piotr Bittner – 39 głosów za. 
 
Uchwała nr 6 
Walne Zebranie KW Poznań wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku 
Alpinizmu na kadencję 2019-2022r: 
- Jagoda Adamczyk – 24 głosy za; 
- Paweł Marchlewicz – 29 głosów za; 
- Remigiusz Rajewski – 21 głosów za; 
- Sławomir Pela – 8 głosów za. 
 
Uchwała nr 7 
Podniesienie składki do 100zł i składki ulgowej do 60zł rocznie. 
- 28 głosów za; 
- 4 głosy przeciw; 
- 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
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Uchwała nr 8 
Przyznanie członkostwa honorowego Ewie Zierhoffer i Stanisławowi Tasiemskiemu. 
Uchwałę przyjęto przez aklamację. 
 
Uchwała nr 9 
Walne Zebranie Członków KW Poznań zobowiązuje Zarządu Klubu do usprawnienia systemu 
rejestracji wykazu przejść. 
- 35 głosów za; 
- 0 głosów przeciw; 
- 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Uchwała nr 10 
Walne Zebranie Wyborcze Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu będzie się odbywało z minimum 14 
dniowym wyprzedzeniem przed Walnym Zebraniem-sprawozdawczo Wyborczym PZA (ale w roku 
tego zebrania PZA). 
- 22 głosy za; 
- 2 głosy przeciw; 
- 11 osób wstrzymało się od głosu. 
 
 
 
 
 


