
Rzeszów, 15.06.2021r. 

 

Protokół z Zebrania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego 2021  

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego 

 

 Dnia 15.06.2021r. o godzinie 19:00 odbyło się Zebranie Walne Sprawozdawczo – Wyborcze 

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą w Centrum Wspinaczkowym „Baltoro” przy ulicy 

Kochanowskiego 19a w Rzeszowie. Lista członków klubu obecnych podczas Zebrania dostępna 

w załączniku nr 1. Program Walnego Zebrania obejmował: Wybory przewodniczącego Zebrania, 

sekretarza Zebrania oraz komisji mandatowo – skrutacyjnej. Następnie sprawozdanie Prezesa Zarządu 

RKW i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW, oraz dyskusję. Kolejno głosowanie nad absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, wybór Prezesa oraz Członków Zarządu, następnie wybór Członków Komisji 

Rewizyjnej i kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA. Wolne wnioski oraz zmiany w statucie 

RKW, głosowanie wolnych wniosków i sprawy inne zakończyły Zebranie.  

 Przewodniczącym Zebrania został Pan Paweł Nowak, sekretarzem Pani Gabriela Lampart, 

w skład komisji mandatowo – skrutacyjnej weszli Pani Anna Balicka i Pan Leszek Bedrejczuk. 

 Sprawozdanie Prezesa RKW Pana Macieja Bedrejczuka, obejmowało merytoryczny opis 

działalności Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego od roku 2019 do 2021 (stanu na obecny dzień). 

Dokument do wglądu jako załącznik nr 2. 

  Pan Sławomir Barłóg niestety jako jedyny obecny z Komisji Rewizyjnej RKW w miejscu Zebrania 

tego dnia wyraził swoją dezaprobatę, ze względu na brak dostępu do dokumentów z roku 2020.  

Nie mógł merytorycznie przedstawić sprawozdania komisji. Przedstawił swoje uwagi szczególnie 

dotyczące procesu skreślenia z listy członków klubu Pana Szczepana Podolca. 

Komisja Rewizyjna w formie ustnej zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. Nastąpiło głosowanie o udzielenie tego absolutorium na wniosek Komisji, głosów za było 

20, przeciw 0, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

 Podczas Wyborów na Prezesa RKW, obecny Prezes RKW Pan Maciej Bedrejczuk podkreślił, aby 

przyszły Prezes miał możliwość wskazania Członków Zarządu, z którymi chciałby współpracować. 

Kandydatami na Prezesa RKW zostali: Pan Jan Mondzelewski oraz Pan Bartosz Łuksik. 

Pan Leszek Bedrejczuk wystąpił z wnioskiem o utajnienie głosowania na Prezesa Zarządu. W wyniku 

aklamacji wniosek został przyjęty, głosowanie odbyło się w sposób niejawny. Pan Jan Mondzelewski 

otrzymał 12 głosów, natomiast Pan Bartosz Łuksik 9. 

Nowym Prezesem Zarządu został Pan Jan Mondzelewski.  

Kandydatami na Członków Zarządu w kolejności podania zostali: Pan Adam Nowak, 

Pan Krzysztof Stępień, Pan Bartosz Łuksik, Pan Maciej Bedrejczuk, Pan Michał Kordoń, Pan Tomasz 

Ostasz, Pan Edward Twardowski, Pani Gabriela Lampart, Pani Anna Balicka oraz Pan Jakub Sadrakuła.  

Pan Jakub Stec o godzinie 20:02 opuścił zebranie zgłaszają informację Przewodniczącemu Zebrania. 

W wyniku głosowania do Zarządu weszli: Pan Adam Nowak(19 głosów), Pan Bartosz Łuksik(18), 

Pani Anna Balicka(18), Pan Jakub Sadrakuła(16), Pan Krzysztof Stępień(16), Pan Maciej Bedrejczuk(12), 

Pan Edward Twardowski(11). 

Pełen Zarząd RKW tworzy siedmiu Członków oraz Prezes.  



Na Członków Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni: Pani Gabriela Lampart, Pan Artur Jagusztyn 

oraz Pan Ryszard Jarecki. W wyniku głosowania zbiorczego, jednogłośnie wymienione wyżej osoby 

stanowią Komisję Rewizyjną RKW. 

W wyniku głosowania zbiorczego, również jednogłośnie Pan Jan Mondzelewski oraz 

Pan Adam Nowak zostali kandydatami na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA. 

Zakończenie Zebrania obejmowało wolne wnioski zgłaszane przez zebranych członków klubu 

oraz ich głosowanie.  

Pierwsze dwa przedstawił Pan Maciej Bedrejczuk. Pierwszy dotyczył, aby Zarząd  

i Rzeszowski Klub Wysokogórski został zobligowany do zorganizowania najbliższego Pucharu Połonin. 

Głosy za: 16, przeciw: 1, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Drugi dotyczył, aby Zarząd 

i Rzeszowski Klub Wysokogórski został zobligowany do zorganizowania najbliższych zawodów 

BoulderRes. Głosów za: 15, przeciw: 0, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Kolejny wniosek przedstawił Pan Paweł Nowak proponując siebie na kierownika Pucharu 

Połonin. Wniosek został wycofany. 

Pan Mariusz Krawiec zgłosił wniosek dotyczący potrzeby realizacji zajęć wspinaczkowo – 

terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami lub innymi chorobami, u których w postępowaniu 

terapeutycznym potrzeba m.in. poprawy koordynacji, stabilizacji oraz zborności ruchowej. 

Pani Gabriela Lampart wyraziła chęć podjęcia współpracy w tym temacie. 

Kolejne dwa podobne wnioski zgłosiła Pani Anna Balicka i Pan Jakub Sadrakuła. Dotyczą one 

stypendium dla młodych zdolnych klubowiczów, oparte na zapisie art. 5 Ustawy o sporcie z dnia 25 

czerwca 2010 r. Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857. 

Następny wniosek zgłosił Pan Bartosz Łuksik dotyczył on rozszerzenia Zebrania oraz zmianę 

paragrafów 15 i 20 w Statucie RKW.  

Treść paragrafu 15 po korekcji 1. b) uzyskuje brzmienie: 

 „b) Skreślenia przez zarząd z listy członków w przypadku nie opłacenia składki do dnia 31.03. 

bieżącego roku. Skreślenie może być uchylone po uregulowaniu zaległości z terminem do końca roku 

i powiadomieniem zarządu o tym fakcie.”, 

oraz dodaniu punktu 3.: 

„3. W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej przez 1 rok z rzędu, członek RKW w celu 

ponownego przystąpienia do Klubu zobowiązany jest do złożenia deklaracji wstąpienia." 

Głosy za: 19, przeciw: 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Natomiast paragraf 20 otrzymuje dodatkowy punkt 3.: 

„3. W zebraniu walnym można wziąć udział także w formie online z zachowaniem poniższych 

zasad: 

a)  zgłoszeniu tego faktu do zarządu klubu co najmniej 7 dni przed spotkaniem, 

b) biorący udział musi mieć włączoną kamerkę przez cały czas trwania zebrania w celu 

potwierdzenia tożsamości, 

c)  uczestnik online bierze udział w zebraniu na prawach członka uczestnika.” 

Głosy za: 18, przeciw: 0, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 



Pan Krzysztof Stępień złożył wniosek o zwiększenie składki członkowskiej do kwoty 100zł. 

Głosy za: 7, przeciw: 0, 9 osób wstrzymało się od głosu. 

Pan Maciej Bedrejczuk złożył wniosek o zwiększenie składki członkowskiej do kwoty 150zł.  

Głosy za: 1, przeciw: 7, 8 osób wstrzymało się od głosu. 

Pan Jan Mondzelewski złożył wniosek o ustalenie składki członkowskiej dla osób do 20 r.ż. 

w kwocie 80zł, a pozostali 100zł. Głosy za: 10, przeciw: 2, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Pan Paweł Nowak złożył wniosek o ustalenie składki członkowskiej dla osób do 20 r.ż. 

w kwocie 80zł, a pozostali 120zł. Głosy za: 3, przeciw: 5, 8 osoby wstrzymały się od głosu. 

W wyniku głosowania przegłosowano wniosek o ustalenie składki członkowskiej 

zaproponowanej przez Pana Jana Mondzelewskiego. 

Ostatni wniosek zgłoszony przez Pana Macieja Bedrejczuka brzmiał: aby do momentu poprawy 

płynności przez klub, bez „dopłacania do klubu” były wstrzymane ulgi dla członków klubu. Wniosek 

został wycofany. 

Zawarte w protokole uchwały wchodzą z dniem dzisiejszym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Nowak      Gabriela Lampart 

 

Przewodniczący Zebrania     Sekretarz Zebrania 


