
Walne zebranie członków i sympatyków SKK ‘Morzkulc’ – 27.11.2009r. 
 

Dnia 27-11-2009 odbyło się Zwyczajne Zebranie Walne Członków Rzeczywistych i 
Sympatyków Klubu SKK „Morzkulc”. Otwarcie Walnego Zebrania odbyło się w pierwszym 
terminie o godzinie 20.20. Pojawiło się 16 członków rzeczywistych (na 26) uprawnionych do 
głosowania oraz sympatycy Klubu.. 
 

Obrady przebiegały zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem. 
 
Porządek Obrad: 
 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK „Morzkulc”. 
 
2. Wybór przewodniczącego obrad. 
 
Na przewodniczącego obrad wybrano Marcina Pstronga, który wyraził zgodę i po 
przegłosowaniu (15 osób za, 1 osoba się wstrzymała) objął tę funkcję. 
 
3. Sprawozdanie Zarządu za sezon 2008/2009. 
 
Jako pierwszy relacjonowanie z działalności Klubu rozpoczął Łukasz Orzeszyna 
(sprzętowiec). Rozwinęła się dyskusja o zgubionym fartuchu podczas tegorocznych 
wakacji. 
 
W tym czasie (20.38)pojawił się Krzysztof Przybysz, członek rzeczywisty, uprawniony do 
głosowania. Liczba głosujących zwiększyła się do 17. uprawnionych. 
 
Swoją relację jako drugi zaprezentował Jacek Seroczyński (szkoleniowiec).  
 
Podczas relacji Szkoleniowca, Tomek Kubiak - Bielski poruszył kwestię Rady 
Instruktorów. W wyniku powstałej dyskusji padła ponowna deklaracja ze strony Wiktora, 
Fikiera, że spróbuje jeszcze raz ją utworzyć. 

 
Kolejne było sprawozdanie finansowe przedstawione przez Praksedę Hirsch (sekretarza). 
 
Następnie wypowiadał się Paweł Polański na temat działalności Klubu w 2009 roku. 
Zasugerował poruszenie niżej wymienionych kwestii w wolnych wnioskach: 
- strona internetowa 
- dofinansowania dla klubowiczów 
- dobór kursantów do Szkoleń Klubowych jak Czechy, Białka i Drawa 
- zakup nowych pasów do przyczepy. 
 
Na koniec sprawozdanie przedstawił Maciej Skarbek jako przedstawiciel Komisji 
Rewizyjnej. Do wolnych wniosków wniósł pomysł o przedstawienie pierwszego 
sprawozdania finansowego nowego Zarządu po trzech miesiącach od rozpoczęcia jego 
działalności. 
 
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. 
 



W wyniku głosowania (za 12 osób, wstrzymało się 5 osób) ustępujący Zarząd otrzymał 
absolutorium. 
 
5. Zgłaszanie kandydatury Prezesa na sezon 2009/2010. 
 
Michał Mikucki zgłosił Michała Beffingera, który się zgodził. 
Michał Beffinger zgłosił Michała Mikuckiego, który się zgodził. 
Jacek Seroczyński zgłosił Pawła Polańskiego, Andrzeja Tjunajtis i Inez Chrzanowską, 
którzy odmówili. 
Łukasz Malicki zgłosił Łukasza Orzeszynę, który się zgodził. 
 
Nastąpiła wymiana pytań od klubowiczów do kandydatów na Prezesa. Do wolnych 
wniosków wniesiono pomysł powstania baru w Klubie. 
 
6. Głosowanie – wybór nowego Prezesa. 
 
Przed głosowaniem ustalono sposób głosowania ( można zagłosować tylko na jednego 
kandydata). 
Na Michała Beffingera zagłosowała 1 osoba, wstrzymało się 16.  
Na Michała Mikuckiego 11 osób, wstrzymało się 6 osób.  
Na Łukasza Orzeszynę 5 osób, wstrzymało się 12 osób. 
W wyniku głosowania Michał Mikucki został nowym Prezesem Klubu. 
 
7. Przedstawienie przez Prezesa kandydatów na członków Zarządu. 
 
Prezes przedstawił następujących kandydatów na członków Zarządu: 
Sprzętowiec- Andrzej Tiunajtis, zgodził się. 
Sekretarz – Prakseda Hirsch, zgodziła się. 
Szkoleniowiec – Łukasz Orzeszyna, zgodził się. 
Pomocnik Sekretarza – Inez Chrzanowska, zgodziła się. 
Pomocnik Sprzętowca – Łukasz Opałka, nieobecny. 
 
Dyskusja o przydziale godzinek dla Zarządu i jego pomocników. Ustalono, że Zarząd sam 
podzieli dostępną pulę godzinek pomiędzy siebie i swoich pomocników. 
 
8. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania nowemu Zarządowi. 
 
W wyniku głosowania (za 12 osób, wstrzymało się 5 osób) ustępujący Zarząd otrzymał 
absolutorium. 
 
Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie liczba osób uprawnionych do głosowania zmniejszyła się do 16 (wyszła 
Joanna Piekart) 
 
Michał Mikucki powołał na stanowisko PRa Krzysztofa Przybysza. 
 
9. Głosowanie – wybór członków Komisji Rewizyjnej. 
 
Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej: 



Paweł Polański, Wiktor Fikier, Maciej Skarbek, Agnieszka Gałka, Jacek Seroczyński, 
Marcin Pstrong, Tomasz Kubiak – Bielski. 
 
Wiktor Fikier, Agnieszka Gałka i Marcin Pstrong nie wyrazili zgody, pozostali kandydaci 
zgodzili się. 
 
W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Paweł Polański (14 osób za), Jacek Seroczyński (15 osób za), Maciej Skarbek (15 osób 
za) i Tomek Kubiak – Bielski (11 osób za). 
 
Michał Beffinger wyszedł, liczba uprawnionych do głosowania zmniejszyła się do 15 
osób. 
 
10. Wnioski wolne. 
 

a) Maciej Skarbek wniósł o urozmaicenie cofki klubowej. Michał Mikucki 
powołał na cofkowego Annę Wojciechowicz. Zarząd zobowiązał się do 
poprawy sytuacji cofki. 

b) Dyskusja na temat obowiązków PRowca. Wniosek do Zarządu o ustalenie 
kompetencji PRowca. 

c) Wiktor Fikier tłumaczył Marcinowi Pstrongowi i Pawłowi Polańskiemu 
sposób rekrutacji na Czechy Szkoleniowe w odpowiedzi na ich zarzut, że nie 
było jawnej informacji o szkoleniu na liście dyskusyjnej. Wiktor Fikier 
zobowiązał się, że Rada Instruktorów zatwierdzi opracowane kryteria przyjęcia 
na szkolenie. Tomek Kubiak – Bielski wniósł o informowanie na liście 
dyskusyjnej o wyjazdach klubowych powyżej 5 osób. 

 
Zarząd zobowiązuje się do ogłaszania informacji o wyjazdach szkoleniowych 
na liście. 

 
Wiktor Fikier wyszedł, wrócił Michał Beffinger liczba uprawnionych do głosowania 
wynosi 15 osób. 
 

d) Dyskusja na temat strony internetowej, która zakończyła się stwierdzeniem 
Macieja Skarbka, że lepiej jest zakupić gotową, ponieważ tak będzie 
najefektowniej, ale nie ma konsensusu co do oczekiwań, jak ta strona ma 
wyglądać. 

 
Agnieszka Gałka i Inez Chrzanowska wychodzą, liczba uprawnionych do głosowania 
zmniejszyła się do 13 osób. 
 

e) Wniosek Praksedy Hirsch o ustalenie ostatecznego terminu opłacenia składek 
na maksymalnie 1 tydzień przed Walnym Zebraniem.  
W wyniku głosowania (13 osób za) postanowiono wprowadzić zmianę  w 
punkcie 15 Regulaminu Wewnętrznego: 

 „W dniu ogłoszenia terminu Walnego Zebrania, Zarząd ma obowiązek: 
a) przedstawić Komisji Rewizyjnej sprawozdania: z działalności, 
finansowe, sprzętowe oraz godzinowe za okres swojej działalności. 
b) podać do wiadomości publicznej listę nowych członków  przyjętych 
w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania. Lista członków 



rzeczywistych nie może ulec zmianie do aktualnie zwoływanego 
Walnego Zebrania. 
c) podać termin ostatecznego rozliczenia się wobec klubu członków 
klubu z zaległości. 

f) Maciej Skarbek wnosi o zorganizowanie XXXV lecia Klubu SKK „Morzkulc” 
w sierpniu 2010 roku. Zarząd zobowiązał się do jego organizacji z pomocą 
Macieja Skarbka i Tomasza Kubiak – Bielskiego. 

 
g) Michał Mikucki w imieniu Zarządu zobowiązał się do odnowienia kontaktów z 

PTTK. 
 
h) Maciej Skarbek wniósł o informację na liście przed Walnym Zebraniem o 

liście członków rzeczywistych. 
 

W wyniku głosowania (12 osób za, 1 się wstrzymała) postanowiono 
wprowadzić zmianę  w punkcie 15 Regulaminu Wewnętrznego: 

„W dniu ogłoszenia terminu Walnego Zebrania, Zarząd ma obowiązek: 
a) przedstawić Komisji Rewizyjnej sprawozdania: z działalności, 
finansowe, sprzętowe oraz godzinowe za okres swojej działalności. 
b) podać do wiadomości publicznej aktualną listę członków 
rzeczywistych, z uwzględnieniem nowo przyjętych  w okresie od 
poprzedniego Walnego Zebrania. Liczba członków rzeczywistych nie 
może ulec zmianie do aktualnie zwoływanego Walnego Zebrania. 
c) podać termin ostatecznego rozliczenia się wobec klubu członków 
klubu z zaległości. 
 

i)   „Blachę klubową” za zasługi i zaangażowanie w prace na rzecz Klubu     
przyznano Marcinowi Pstrongowi. 

 
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK „ Morzkulc” o 

godzinie 23.58. 


