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Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2012 roku 

 
 

Uchwały podjęte 26.01.2012 r. 
 

Uchwała 1/I/2012 w sprawie upoważnienia Dominika Malca do reprezentacji Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją XXIV Memoriału 

Jana Strzeleckiego. 

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków upoważnia Dominika Malca do reprezentowania Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją dwudziestej czwartej edycji 

zawodów w narciarstwie wysokogórskim noszących nazwę "Memoriał Jana Strzeleckiego". 

Upoważnienie dotyczy również składania podpisów pod dokumentami i pismami dotyczącymi 

organizacji i realizacji Memoriału Jana Strzeleckiego, z wyłączeniem oświadczeń woli oraz pism i 

dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu.” 

 

Uchwała 2/I/2012 w sprawie upoważnienia Wojciecha Bieńka do reprezentacji Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją III Memoriału 

Andrzeja Skwirczyńskiego. 

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków upoważnia Wojciecha Bieńka do reprezentowania Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją trzeciej edycji zawodów 

wspinaczkowych noszących nazwę "Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego". Upoważnienie dotyczy 

również składania podpisów pod dokumentami i pismami dotyczącymi organizacji i realizacji Memoriału 

Andrzeja Skwirczyńskiego, z wyłączeniem oświadczeń woli oraz pism i dokumentów dotyczących praw 

i obowiązków majątkowych Klubu.” 

 

Uchwała nr 3/I/2012 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu. 

 

Uchwała nr 4/I/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu. 

 

 

Uchwała podjęta 08.03.2012 r. 

 
Uchwała nr 1/II/2012 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu. 

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na 

dzień 20 kwietnia 2012 roku o godzinie 17.30 w pierwszym terminie; o godzinie 18.00 w drugim 

terminie, w lokalu Klubu w Krakowie przy ul. Pędzichów 11/10a. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretariatu. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 

5. Przedstawienie przez Zarząd Klubu sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysku i strat, 

informacja dodatkowa) za rok 2011. 

6. Przedstawienie przez Zarząd Klubu sprawozdania merytorycznego z działalności statutowej OPP 

za rok 2011. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

8. Zamknięcie dyskusji. 

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
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10. Głosowanie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i merytoryczne. 

11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 

Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.” 

 

Uchwała nr 2/II/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu. 

 

 

Uchwały podjęte 17.05.2012 r. 

 
Uchwała nr 1/V/2012 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu. 

 
Uchwała nr 2/V/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu. 

 

 

Uchwały podjęte 13.06.2012 r. 

 
Uchwała nr 1/VI/2012 w sprawie przyjmowania nowych członków Klubu Wysokogórskiego 

Kraków 

"W poczet członków zwyczajnych Klubu Wysokogórskiego Kraków może zostać przyjęta osoba, która: 

1. Ukończyła podstawowy kursu wspinaczki w skałkach , posiada kartę taternika jaskiniowego lub 

zobowiąże się do ukończenia jednego z takich szkoleń (pełnego lub uzupełniającego) na kursie 

zorganizowanym przez KW Kraków, w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia do 

Klubu. Osoba, która nie wywiąże się z tego zobowiązania zostanie skreślona z listy członków, a 

reaktywacja będzie możliwa dopiero po ukończeniu wymaganego kursu. 

2. Złoży deklarację członkowską. 

3. Opłaci wpisowe i składkę członkowską za rok bieżący. 

 

Przyjęcie do Klubu nastąpi z datą pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ubiegający się o przyjęcie spełni wszystkie wymagane warunki. 

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie uchwały dotyczące warunków 

przyjmowania nowych członków Klubu Wysokogórskiego Kraków” 

 

Uchwała nr 2/VI/ 2012  w sprawie skreśleniu z listy członków Klubu Wysokogórskiego Kraków. 

 

Uchwała nr 3/VI/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu. 

 

 

Uchwały podjęte 28.04.2011 r. 

 
Uchwała nr 1/IV/2011 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu 

 

Uchwała nr 2/IV/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu 
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Uchwały podjęte 12.09.2012 r. 
 

Uchwała nr 1/IX/2012 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu. 

 

Uchwała nr 2/IX/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu. 

 

 

Uchwały podjęte 10.12.2012 r. 
 

Uchwała 1/XII/2012 w sprawie upoważnienia Dominika Malca do reprezentacji Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją XXV Memoriału Jana 

Strzeleckiego. 

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków upoważnia Dominika Malca do reprezentowania Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją dwudziestej piątej edycji 

zawodów w narciarstwie wysokogórskim noszących nazwę "Memoriał Jana Strzeleckiego". 

 

Uchwała 2/XII/2012 w sprawie upoważnienia Wojciecha Bieńka do reprezentacji Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją IV Memoriału 

Andrzeja Skwirczyńskiego. 

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków upoważnia Wojciecha Bieńka do reprezentowania Klubu 

Wysokogórskiego Kraków w sprawach związanych z organizacją i realizacją czwartej edycji zawodów 

wspinaczkowych noszących nazwę "Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego". Upoważnienie dotyczy 

również składania podpisów pod dokumentami i pismami dotyczącymi organizacji i realizacji Memoriału 

Andrzeja Skwirczyńskiego, z wyłączeniem oświadczeń woli oraz pism i dokumentów dotyczących praw 

i obowiązków majątkowych Klubu.” 

 

Uchwała nr 3/XII/2012 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu. 

 

Uchwała nr 4/XII/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu. 

 


