
Rzeszów, 24.06.2021r.  

  

Sprawozdanie z zebrania zarządu  

 Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego  
  

  

Na prośbę Prezesa Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego  Jana Mondzelewskiego zorganizowano 
zebranie zarządu w celu omówienia bieżących spraw klubowych.  

  

Podczas zebrania zostały poruszone następujące tematy:  

1) Wniosek o przyznanie stypendiów sportowych dla  zawodników- Anny Balickiej i Jakuba  
Sadrakuły  
Zarząd rozpatrzył wniosek i za dotychczasowe osiągnięcia sportowe zarząd zdecydował 
się przyznać tym zawodnikom możliwość trenowania na ścianie wspinaczkowej „Baltoro” 
za darmo do końca 2021 roku  

  

2) Poruszono kwestię dotyczącą sposobu komunikacji w zarządzie z podziałem na wątki. 
Zarząd rozważył sposób komunikacji poprzez Google chat   

  

3) Omówienie  roli i zakresu obowiązków osób na poszczególnych stanowiskach w zarządzie 
(Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika)   
Prezes RKW szczegółowo określił zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach 
aby usprawnić działanie zarządu i ułatwić komunikację   

  
4) Wyznaczenie osób na stanowisko Sekretarza oraz Skarbnika  

Podczas zebrania stanowisko Sekretarza RKW zostało przyznane Annie Balickiej. Z kolei 
zakres obowiązków Skarbnika został rozdzielony pomiędzy członkami zarządu.   

  
5) Należy złożyć dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego   

  

6) Wniosek o uzupełnienie kalendarza rocznego z zadaniami klubu  
Należy uzupełnić kalendarz roczny aby z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować 
wydarzenia klubowe  

  
7) Poruszenie kwestii organizacji zawodów „Boulderres”  oraz Pucharu Polski dzieci  Podczas 

zebrania została poruszona kwestia: sposobu organizacji zawodów, formuły zawodów, 
pozyskiwania sponsorów, rozdzielenie zadań poszczególnym osobom oraz ustalenie 
terminu zawodów  



  
8) Należy uregulować sprawy budżetowe oraz dokonać analizy finansowej   
9) Wniosek o stworzenie cyklicznych spotkań , szkoleń i warsztatów. Klubowicze będą mogli 

uczestniczyć w wydarzeniach za darmo lub za symboliczną kwotę. Wszystko zależy od 
możliwość finansowych klubu.   
  

10) Wniosek o powołanie redakcji, której zadaniem byłoby  promowanie klubu w mediach 
społecznościowych. Taką funkcję przyznano Jakubowi Sadrakule.   

  
  

11) Wniosek o zgłoszenie kandydata na walne PZA.   
  
12) Poruszono także kwestię sposobu pozyskiwania sponsorów na rzecz działań klubu 13) 

Wolne wnioski:  
  

-darmowe sekcje wspinaczkowe dla dzieci  
- nowe sekcje dla dorosłych   

  

Obecni:  

Jan Mondzelewski- Prezes Rzeszowskiego Klubu   

Adam Nowak – Wiceprezes Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego   

Anna Balicka – Sekretarz   

Bartosz Łuksik – członek zarządu  

Edward Twardowski- członek zarządu  

Krzysztof Stępień- członek zarządu  

Jakub Sadrakuła -członek zarządu  

  

Protokół sporządziła: Anna Balicka  

  

  

   

  


