
Protokół 

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. 

17.04.2015 r. 

 

1. Prezes klubu – Edward Twardowski otworzył zebranie i przedstawił proponowany Program Walnego. 

2.Sporządzono listę obecności. Przyjęto propozycję obrad. 

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego : 

-        Wybór przewodniczącego Zebrania 

-        Wybór sekretarza Zebrania 

-        Wybór komisji mandatowej - skrutacyjnej 

-        Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW 

-        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW 

-        Głosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

-        Wybór Prezesa Zarządu 

-        Wybór Członków Zarządu 

-        Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA 

-        Wolne wnioski    

 

3. Członkowie RKW wybrali prezydium: 

Przewodniczący - Paweł Nowak 

Sekretarz – Michał Korbut 

Komisja Skrutacyjna – Jakub Stec, Michał Korbut 

4. Sprawozdanie z działalności Klubu z lat 2013/14 r. odczytał prezes – Edward Twardowski 

Pytań brak. 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Ryszard Rup. 

Piotr Grzyb pyta dlaczego koszty klubu są wyższe niż przychód. 

Edward Twardowski odpowiada że wynika to z pokrycia kosztów z roku 2014r. 

6. Głosowanie nad absolutorium dla obecnego Zarządu:  

 12 osób za przyjęciem absolutorium 

 5 osób się wstrzymało 

7.Wybór prezesa Zarządu: 

Przewodniczący - Paweł Nowak proponuje głosowanie nad jawnością głosowania: 

Za jawnością głosowania: 

 11 osób - za jawnością głosowania 

 6 osób – wstrzymało się 



 Za nie jawnością głosowania: 

 6 osób – za nie jawnością głosowania 

 11 osób wstrzymało się 

Prezydium ogłosiło po głosowaniu i przewadze głosów „za”, że głosowanie będzie jawne. 

Członkowie RKW proponują kandydatury na prezesa klubu: 

Szczepan Podolec proponuje Edwarda Twardowskiego, ten odmówił. 

Edward Twardowski proponuje Jakuba Steca, ten odmówił, 

Piotr Grzyb proponuje Pawła Nowaka, ten odmówił. 

Paweł Nowak proponuje Piotra Grzyba, ten odmówił. 

Dominik Winczura proponuje Tomka Ostasza, ten odmówił. 

 

Edward Twardowki po namyśle, sam proponuje swoją kandydaturę na prezesa. 

 

Następuje głosowanie: 

 16 osób – za tym aby Edward Twardowski był prezesem klubu 

 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

8. Prezydium po dyskusji, podjęło decyzje aby wystosować kandydatury osób  

do zarządu a dopiero później nastąpiło głosowanie na poszczególnych kandydatów. 

Liczba głosów na poszczególnego kandydata ma decydować kto wchodzi do zarządu. 

Liczbę osób w zarządzie ustalono na 6. 

 

Kandydaci do Zarządu i liczba głosów „za”: 

Adam Nowak – 15 osób 

Szczepan Podolec – 12 osób 

Artur Jaguszyn – 14 osób 

Jakub Stec syn Krzysztofa – 7 osób 

Bartosz Łuksik – 14 osób 

Tomasz Juszczyk – 14 osób 

Maciej Ziemiański – 11 osób  

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci oprócz J.Steca s/Krzysztofa i Macieja Ziemiańskiego( którzy zebrali 

najmniejszą liczbę głosów) weszli w skład zarządu. 

Jednogłośnie weszło w skład zarządu 6 osób. 

 

 

 



9. Wybór Komisji Rewizyjnej 

Kandydaci: Jakub Stec, Maciej Ziemiański, Piotr Grzyb 

Następuje głosowanie: 

 14 osób jest za przyjęciem składu komisji rewizyjnej 

 3 osoby się wstrzymują 

10. Wybór delegatury PZA: 

Kandydat: Szczepan Podolec 

Następuje Głosowanie :  

jednogłośnie Szczepan Podolec  zostaje wybrany na delegata na Walne PZA. 

11.Wolne wnioski 

Edward Twardowski zabrał głos, wygłosił konkluzje na temat zawodów Boulderres, 

pochwalił  organizację Pucharu Połonin jako zawody na wysokim sportowym poziomie,  

zbierające bardzo przychylne opinie w środowisku górskim. Jednocześnie zaznaczył że angaż 

osób uprawiających tą dyscyplinę w klubie jest zbyt mały. Sugeruje że dobrym kierunkiem aby to się 

zmieniło jest organizacja wyjazdów, szkoleń stricte skitourowych  skierowanych dla początkujących 

i osób które uprawiają takie narciarstwo. 

Rozpoczęto dyskusje na ten temat. 

Padają pytania jak propagować  i jak pozyskiwać nowych amatorów tej dyscypliny. 

Dyskusja ociera  się też o wypożyczalnie sprzętu skitourowego, czy zakup kilku par nart i butów  

ma sens i czy to ułatwi propagowanie tego sportu. 

Ostatecznie odsunięto ten pomysł, argumentując że wypożyczalnia takiego sprzętu nie zda egzaminu 

i że jest taka w rodzimym mieście. 

Paweł Nowak składa wniosek aby zarząd zwrócił szczególną uwagę na to że w tym roku jest 

30 edycja zawodów „Puchar Połonin” organizowane przez nasz klub i aby zawody miały dobry 

charakter trzeba włożyć większy wysiłek w jego organizacje i promocje. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


