
Kielce, 02.XII.2010 

 

 

Relacja z Walnego Zgromadzenia ŚKA 27.11.2010 

 

 

W głosowaniu wybrano na sekretarza prowadzącego Walne Zgromadzenie Łukasza Nowaka. 

 

Prezes Paweł „Payek” Kowalski przedstawił sprawozdanie z działalności klubu i zarządu w 

kadencji 2008 - 2010 -> http://www.ska.org.pl/download/pliki/sprawozdanie_08_10.pdf 

 

Skarbnik przedstawił sprawozdanie z finansowej działalności klubu w kadencji 2008 – 2010. 

 

Komisja Rewizyjna udzieliła ustępującemu zarządowi absolutorium. 

 

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu zarządowi absolutorium większością głosów 

(25 osób uprawnionych do głosowania; 20 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się). 

 

Przeprowadzono wybory do składu nowego zarządu: 

- wybrano komisję skrutacyjną,  

- ustalono liczbę 5 osób w składzie zarządu w nowej kadencji 

- przeprowadzono głosowanie na temat parytetu dla kobiet w składzie zarządu 

uzyskując wynik negatywny (brak parytetu), 

- ustalono osobne sposoby głosowania na prezesa klubu oraz członków zarządu, 

- wybrano Grzegorza Adamca na prezesa klubu w kadencji zarządu 2010 – 2012 (25 

osób uprawnionych do głosowania; 13 głosów za, 2 przeciw, 10 wstrzymujących się), 

- wybrano kandydatów na członków zarządu: 

 

- Aneta Piskulak 

- Ania Juszczyk 

- Paweł „Payek” Kowalski 

- Kuba Lakwa 

- Paweł „Goryl” Szymankiewicz 

- Bartek Świtek 

- Leszek Szymański 

- Krzysiek Juszczyk 

- Arek Niźnik 

- Piotrek Ożdżiński 

 

 

- wybrano czterech członków zarządu klubu w kadencji 2010 – 2012: 

 

- Paweł „Payek” Kowalski – wiceprezes (15 głosów) 

- Bartek Świtek – skarbnik (16 głosów) 

- Aneta Piskulak – sekretarz (15 głosów) 

- Leszek Szymański – członek zarządu (15 głosów) 

 

 

- wybrano Komisję Rewizyjną w kadencji 2010 – 2012 w składzie: 

 

http://www.ska.org.pl/download/pliki/sprawozdanie_08_10.pdf


- Krzysiek Juszczyk (15 głosów), 

- Arek Niźnik (17 głosów), 

- Przemek „Cniachu” Sieradzan (21 głosów)  

 

 

Przyjęto rezygnację z funkcji Opiekuna Biblioteki klubowej Piotrka Ożdżińskiego. 

Wybranym w głosowaniu nowym bibliotekarzem został Marcin „Wojak” Staniec. 

 

Przegłosowano zmianę statusu, z członków sympatyków na członków zwyczajnych, osób 

które zgłosiły deklaracje przystąpienia do klubu przed zmianami praw i przywilejów 

członków sympatyków ustanowionymi na Walnym Zgromadzeniu 19.05.2010. Członkami 

zwyczajnymi zostali: 

 

- Magda Stępień, 

- Łukasz Słomiński 

 

 

Ustalono i przegłosowano, że klub przeprowadzi działania w celu organizacji zawodów 

wspinaczkowych na Kadzielni w sezonie zimowym 2010/2011  w konwencji wcześniej 

organizowanych „Gier Drytoolowych” na Stokówce. 

 

Ustalono i przegłosowano, że klub przeprowadzi działania w celu organizacji klubowych 

zawodów bulderowych w lokalu pakerni klubowej w konwencji z zeszłego roku. 

 

Ustalono i przegłosowane, że klub przeprowadzi działania w celu organizacji ogólnopolskich 

zawodów bulderowych w lokalu pakerni klubowej. 

 

Przegłosowano zmianę praw i przywilejów członków sympatyków. Zmiany: 

- członek sympatyk otrzymuje legitymację klubową oraz jest zrzeszony w Polskim 

Związku Alpinizmu 

- klubowa opłata roczna członka sympatyka jest równa opłacie członka zwyczajnego 

(obecnie 60 zł). 

 

 

Reasumując prawa i przywileje członka sympatyka to: 

 

- członek sympatyk ma prawo korzystać z pakerni klubowej, 

- członek sympatyk ma prawo nieodpłatnie wypożyczać sprzęt klubowy, 

- minimalny okres pozostawania członkiem sympatykiem to 1 rok. Decyzję o zostaniu 

członkiem zwyczajnym wyraża, poprzez głosowanie, Walne Zgromadzenie, 

- członkiem sympatykiem stajemy się w momencie złożenia deklaracji przystąpienia do 

klubu oraz uiszczenia opłaty wpisowej, 

- członek sympatyk otrzymuje legitymację klubową oraz jest zrzeszony w Polskim 

Związku Alpinizmu, 

- członek sympatyk nie posiada prawa głosu stanowiącego na Walnych 

Zgromadzeniach (nie bierze udziału w głosowaniach), 

- członek sympatyk posiada głos doradczy oraz ma prawo zgłaszać wolne wnioski na 

Walnych Zgromadzeniach, 

- członek sympatyk ma prawo zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem 

władz Klubu, 



- opłata wpisowa członka sympatyka wynosi wysokość kwoty składki rocznej członka 

zwyczajnego (obecnie 60 zł). Opłata wpisowa jest równoznaczna ze składką roczną na 

dany rok kalendarzowy. Roczna opłata składkowa członka sympatyka również wynosi 

równowartość składki członka zwyczajnego (obecnie 60 zł), 

- deklaracje wstąpienia do klubu można pobrać z klubowej strony internetowej - 

[www.ska.org.pl] Wypełnioną składamy na ręce Sekretarza Klubu lub dowolnego 

Członka Zarządu. 

 

 

 

Przegłosowano pozytywnie wolny wniosek o zmianę wysokości opłaty za wstęp na 

bulderownię klubową dla byłych członków klubu. Wynikiem głosowania, byłych członków 

klubu korzystających z pakerni, obowiązuje opłata roczna – równowartość składki klubowej 

(obecnie 60 zł) oraz opłaty za wejścia równe z opłatami obowiązującymi członków klubu 

(obecnie: rocznie –160 zł, miesięcznie - 30 zł, jednorazowo – 4 zł). 

 

 

Ustalono, że osobom zainteresowanym wstąpieniem do klubu oraz użytkowaniem pakerni 

klubowej udostępniona jest możliwość dwukrotnego wstępu na bulderownie – osoby 

zobligowane są do akceptacji regulaminu pakerni klubowej, obowiązkowemu wpisaniu się na 

listę użytkowników pakerni (wraz z adnotacją osoby wprowadzającej) oraz uiszczania 

jednorazowej opłaty za wstęp (obecnie 4 zł). Ustalono konieczność zredagowanie regulaminu 

pakerni klubowej. 

 

 

Postanowiono przeprowadzić inwentaryzację  sprzętu klubowego oraz stworzyć regulamin 

wypożyczeń. 

 

 

Postanowiono zorganizować Wigilię Klubową 17 lub 18.XII.2010. 

http://www.ska.org.pl/download/pliki/deklaracja.pdf

