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Protokół z zebrania Zarządu Klubu 

1 Informacje ogólne 

Dnia 12.01.2016 w Kawiarni Drukarnia przy ulicy Noakowskiego 12 w Warszawie 
odbyło się zebranie Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli: 

o Członkowie Zarządu Klubu: 

o Jerzy Antychowicz – Prezes Klubu 

o Patryk Kocięcki - Wiceprezes 

o Bogdan Leśnik - Wiceprezes 

o Joanna Kiełczewska - Skarbnik 

o Przemysław Bala – Sekretarz 

o Tomasz Bajda – Członek Zarządu 

o Paweł Janicki – Członek Zarządu 

o Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

o Małgorzata Kazimierczak 

o Małgorzata Gładyś - Kwatek 

o Rafał Kwatek 

o Członkowie Klubu: 

o Tomasz Krukowicz 

o Katarzyna Soboń 

 



2 Przebieg Zebrania: 

1.       Przyjęcie nowych członków Klubu 

2. Postępy prac nad TKK oraz sprawozdania z działalności Klubu za rok 2015 

3. 15-lecie SKPTG 

4. Wypożyczalnia Klubowa 

5. Koszulki klubowe – omówienie projektu 

6. Strona Klubowa 

7. Sylwester - podsumowanie 

2.1 Przyjęcie nowych członków Klubu 

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 7 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw przyjął uchwałę 
01/2016 przyjmującą nowych członków SKPTG. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

2.2  Postępy prac nad TKK oraz Sprawozdania z Działalności Władz za rok 
2015 

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Zarządu Klubu z prośbą o przedstawienie 
postępów prac związanych ze sporządzeniem TKK oraz Sprawozdania z Działalności Władz 
SKPTG za rok 2015. Zarząd potwierdził, iż przygotowania są już toku, a powyższe 
dokumenty zostaną przesłane do Sekretarza OM w ustalonym terminie.  

2.3 15-lecie SKPTG 

Kolega Bogdan Leśnik przedstawił podstawowe informacje związane z kosztem 
wyprodukowania gadżetów klubowych (chusty). Zarząd Klubu wystosował prośbę o 
doprecyzowanie kilku dodatkowych kwestii, które powinny zostać poruszone podczas 
kolejnego zebrania.  

Ponadto Zarząd przeprowadził dyskusję nad formą obchodów 15-lecia SKPTG. 
Wstępnie ustalono, iż nie należy ograniczać się tylko do jednego wyjazdu, ściśle 
dedykowanego rocznicy powstania Klubu – zaproponowano wyjazd wysokogórski, a także 
imprezę w okolicach Warszawy, co umożliwi partycypację jak największej ilości osób 
związanych z SKPTG. Zarząd podjął decyzję o szczegółowym rozwinięciu ustaleń podczas 
kolejnego zebrania Zarządu. 

2.4 Wypożyczalnia Klubowa 

Bogdan Leśnik przedstawił stan wypożyczalni klubowej oraz zainteresowanie jej 
poszczególnymi elementami. Po wcześniejszej dyskusji, ustalono, iż majątek Klubu 
powinien zostać uzupełniony o drukarkę laserową. Prezes Jerzy Antychowicz zobowiązał 
się do sprawdzenia aktualnych modeli drukarek dostępnych na rynku i zaproponowania 
sprzętu odpowiadającego potrzebom Klubu.    
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2.5 Koszulki klubowe omówienie projektu 

Patryk Kocięcki oraz Bogdan Leśnik jako osoby odpowiedzialne za dystrybucję 
koszulek klubowych omówili aktualny stan sprzedaży. Zarząd Klubu postanowił o podjęciu 
ponownej akcji promocyjnej. Zobowiązano także Patryka Kocięckiego do przejęcia 
niesprzedanych koszulek termicznych wyprodukowanych z okazji 10-lecia SKPTG. Wyżej 
wspomniana akcja promocyjna powinna objąć także koszulki termiczne.  Ponadto, Zarząd 
klubu zastanowił się nad możliwością przekazywania koszulek uczestnikom Kursu OT.  

2.6 Strona Klubowa 

Prezes SKPTG, Jerzy Antychowicz poinformował Zarząd Klubu o zmianie 
wykonawcy strony internetowej, a także przedstawił postępy związane z jej 
przygotowaniem.  

2.7 Sylwester - podsumowanie 

Organizatorzy imprezy sylwestrowej – Joanna Kiełczewska i Patryk Kocięcki 
podziękowali uczestnikom za pomoc oraz wsparcie w przygotowaniach. Następnie podjęto 
dyskusję na temat atutów oraz mankamentów związanych z tegoroczną imprezą. Wśród 
najważniejszych ustaleń należy wymienić:  

 Wprowadzenie hierarchicznego podziału zadań pomiędzy uczestników 
wyjazdu. Tym samym, należy przygotowywać listy osób funkcyjnych wraz z 
przypisanymi im konkretnymi zadaniami i nadzorem nad ich realizacją.  

 Odciążenie organizatorów i scedowanie możliwie jak największej ilości 
obowiązków na Kadrę oraz osoby funkcyjne 

 Wprowadzenie funkcji ochmistrza, oraz osoby odpowiedzialnej za nadzór i  
dystrybucję napojów alkoholowych. 

 Utrzymanie tegorocznej, tanecznej koncepcji zabawy podczas nocy 
sylwestrowej. 

 Weryfikacja zaangażowania uczestników w realizację przypisanych 
obowiązków.  

 Wcześniejsze sprawdzanie i przygotowywanie kwestii technicznych. 

  Codzienne odprawy 



 Przygotowywanie ulotki informacyjnej 

 

3 Załączniki  

•  Uchwała 9/2015 Przyjęcie nowych członków Klubu 

 

 

Prezes 
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Jerzy Antychowicz 

Sekretarz 
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Przemysław Bala 

 

 
 

 

  


