
Zebrania Zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego 

Rzeszów, 18.12.2021 r. 

PROTOKÓŁ 

Na prośbę Prezesa RKW Jana Mondzelewskiego 18.12.2021r. o godzinie 16:00 odbyło się Zebranie 
Zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą w Centrum Wspinaczkowym „Baltoro” 
przy ulicy Kochanowskiego 19a w Rzeszowie celu omówienia bieżących spraw klubowych. 

W Zebraniu wzięli udział: 

• Jan Mondzelewski,   
• Adam Nowak,  
• Anna Balicka  
• Edward Twardowski,  
• Bartosz Łuksik, 
• Jakub Sadrakuła 
• Krzysztof Stępień. 

Jan Mondzelewski rozpoczął zebranie i zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku zebrania. 
2. Uchwała zarządu w sprawie powołania na stanowisko nowego członka zarządu  
3. Obsługa projektów w 2022 roku 
4. Zniżki dla Klubowiczów-uchwała Zarządu  
5. Prowadzenie sekcji dla osób dorosłych 
6. Darmowe wejścia dla dzieci Klubowiczów-uchwała Zarządu  
7. Sprawy związane z księgowością 
8. Dalszy rozwój RKW oraz ścianki wspinaczkowej Peron Baltoro 
9. Wolne wnioski 

Ad. 2. 

Zmiana składu Zarządu RKW. 

Zarząd jednogłośnie uchwalił przyjęcie nowego członka zarządu Łukasza Drążka po rezygnacji z 
pełnionej funkcji członka zarządu Macieja Bedrejczuka.  

Ad. 3. 

Realizacja projektów w 2022r. 

Podobnie jak w 2021 roku członkowie zarządu mają w planach realizować projekty, które są 
skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Potrzeba ta wynika z rosnącego zainteresowania 
wspinaczką wśród tej grupy wiekowej oraz dostępnością dotacji. Zarząd poruszył ten temat, aby 
lepiej rozplanować poszczególne wydarzenia, które będą mieć miejsce w 2022 roku. 

Ad. 4. 

Wniosek o likwidację zniżek dla klubowiczów z powodu słabszej sytuacji finansowej Klubu w ostatnim 
czasie. 

Biorąc pod uwagę koszty utrzymania ścianki Peron Baltoro członkowie zarządu podjęli dyskusję nad 
likwidacją dotychczasowej zniżki -10% dla Klubowiczów korzystających z obiektu. 



Uprawnieni do zniżki byli klubowicze z opłaconą składką do końca marca danego roku. Zasada ta nie 
funkcjonowała do tej pory w sposób prawidłowy. Klubowicze, którzy nie uregulowali bieżącej składki 
wciąż korzystali ze zniżek. Z tego powodu niezbędna jest weryfikacja płatności. Ponadto zniżka będzie 
obejmować tylko karnety (karnet na 5/10 wejść, karnet miesięczny, karnet kwartalny).  

Zarząd podjął głosowanie na uchwałą w tej sprawie. Głosowało 8 członków, wszyscy zagłosowali za 
przyjęciem uchwały. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Ad. 5. 

Sekcje dla dorosłych. 

W związku z dużym potencjałem sekcji dla dorosłych zarząd poszukuje rozwiązań mających na celu  
zwiększenie ich liczby. Obecnie sekcji dla dorosłych jest niewiele. Wzrost ich liczby miałby pozytywny 
wpływ na rozwój ścianki. Jedną z możliwości jest szkolenie kadry instruktorów. Brane są także pod 
uwagę propozycje w postaci zajęć poprawiających ogólną sprawność fizyczną prowadzone przez 
osoby z poza klubu. 

Ad. 6. 

Darmowe wejścia na ściankę dla dzieci Klubowiczów 

Zarząd pochylił się nad wnioskiem o zmniejszenie górnej granicy wieku uprawnionych do wejścia za 
darmo. Członkowie zarządu uchwalili jednogłośnie (8 głosów za), że do 7 roku życia dzieci członów 
RKW mogą korzystać z obiektu za darmo. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Ad. 7. 

Zmiana obecnego biura księgowego 

Ze względu na trwające od dłuższego czasu problemy związane z komunikacją oraz zaangażowaniem 
biura proponowana jest zmiana firmy obsługującej księgowość. Niezbędne jest również 
przekalkulowanie obecnego budżetu ścianki. Należy przygotować sprawozdanie finansowe oraz  
określić budżet klubu na przyszły rok. 

Ad. 8.  

Dalszy rozwój RKW. 

Padło kilka propozycji m.in. szkolenia skałkowe, klubowe wyjazdy  skiturowe (wolontariusze i 
klubowicze mają pierwszeństwo i zniżki), inne szkolenia np. nawigacja w terenie, warsztaty. 
Wszystkie pomysły zarząd chce szczegółowo omówić na kolejnym spotkaniu, które będzie miało 
miejsce na początku roku. 

Ad. 9.  

Wolne wnioski. 

-Stworzenie kalendarza wydarzeń na 2022 rok 

-Zmiana sposobu komunikacji i organizacji pracy w Zarządzie. Wykorzystanie aplikacji ”Trello” do 
zarządzania i ustalania zadań zarządu. 

-Rozpatrzenie wniosków o przystąpienie do RKW 

 


