
Wrocławski Klub Wysokogórski Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego WZC WKW

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego - protokół
Wrocław, 18.05.2022

Zebranie zostało otwarte w drugim terminie przez Prezesa Jacka Kaima o godzinie 19:20.

Prezes zaproponował, aby Walnemu Zebraniu przewodniczył Andrzej  Sendecki.  Zebrani  przyjęli  tę propozycję
przez aklamację.

Andrzej Sendecki zaproponował do Sekretariatu Zebrania Katarzynę Tomsię. Innych kandydatur nie było, Zebrani
przyjęli ten wniosek przez aklamację.

Przewodniczący przedstawił projekt  porządku obrad. Nikt  z sali  nie zgłosił  uwag zarówno do proponowanego
porządku obrad, jak i projektu regulaminu. Zebrani zatwierdzili regulamin i porządek obrad przez aklamację.

Następnie Przewodniczący zaprosił Zebranych do składania kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Do
pracy w rzeczonej komisji zgłosił się Tomasz Kliś, który zaproponował dodatkowo kandydaturę Roberta Betiuka.
Zebrani przyjęli obie kandydatury przez aklamację.

Do pracy w Komisji Wnioskowej Wojciech Moczulski zarekomendował Szczepana Pawelca. Swoją kandydaturę
zgłosił również Piotr Kopszak. Kandydatury zostały przyjęte przez Zebranie przez aklamację.

Tomasz Kliś poinformował zebranych, że na Wlanym Zebraniu pojawiło się 25 osób uprawnionych do głosowania,
co pozwala stwierdzić prawomocność zwołania Walnego Zebrania i zdolność Zebrania do podejmowania uchwał.

Prezes ustępującego Zarządu Jacek Kaim przypomniał, że sprawozdania z prac Zarządu zostały wysłane drogą
elektroniczną wraz z  kompletem materiałów na Walne Zebranie.  Prezes  uzupełnił  sprawozdania,  wspominając
m.in. o swoim wypadku podczas wyprawy w Kanadzie, który wykluczył go z większości późniejszych prac w
Zarządzie. Przypomniał również o dość niefortunnym okresie pandemii, w trakcie której większość działalności
klubowej musiała zostać wstrzymana, a także o zauważalnie rosnących kosztach ogólnych, które ponosi Klub,
będące efektem zmian mających miejsce w Polsce i zagranicą. Wojciech Moczulski dodał, że w trakcie trwania
kadencji, już w realiach panującej w Polsce epidemii, decyzję o wstrzymaniu swojej aktywności na rzecz Klubu
podjęło dwoje członków Zarządu (Rafael  Piotrkowski,  Natalia Romanowska),  co znacznie wpłynęło na zakres
prelekcji,  spotkań oraz oferty szkoleniowej  Klubu.  Napomknął  on również o zwiększonej  w trakcie  pandemii
liczbie zapisujących się do Klubu osób, kierujących się wyłącznie prywatnymi korzyściami z tytułu przynależności
do WKW, oraz o przypadkach nieuzasadnionej roszczeniowości niektórych nowych członków.

W dyskusji  nad  sprawozdaniami  Zarządu oraz  przekazanymi informacjami  uzupełniającymi głos  zabrali:  Ewa
Pakulska-Szczypka  i  Paweł  Jach  (zwrócili  uwagę,  że  każdy  dotychczasowy  Zarząd  musiał  się  mierzyć  z
problemem bierności  większości klubowiczów i że ten trend zawsze będzie obecny), Łukasz Piątek i  Mariusz
Majchrowicz (odnieśli się do omawianego problemu w kontekście KW Warszawa po fakcie jego wystąpienia ze
struktur PZA, zwracając zebranym uwagę na procentowo dużo gorszy współczynnik liczby aktywnych działaczy
do całkowitej liczby zrzeszonych osób), ponownie Ewa Pakulska-Szczypka (zaznaczyła, że każdy Zarząd musiał
się mierzyć z roszczeniowością nowych członków).

W dyskusji  nad sprawozdaniami Zarządu w zakresie współpracy Klubu z zewnętrznymi podmiotami Wojciech
Moczulski dodał, że brakuje osób, które mogłyby podjąć się prac na rzecz renegocjacji zniżek dla klubowiczów
oraz budowania relacji z innymi klubami zrzeszonymi w PZA obecnymi we Wrocławiu. W dalszej dyskusji udział
wzięli: Jacek Kaim (poinformował, że w lokalnej sieci sklepów Skalnik obowiązuje zniżka do 30% na asortyment
dla członków Klubu) oraz Jakub Mędrzycki (zasugerował możliwość organizacji szkoleń we współpracy z siecią
sklepów Skalnik pod egidą WKW na podobnych zasadach, jak to jest realizowane w przypadku sklepu 8a.pl).
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Po  zakończonej  dyskusji  nad  sprawozdaniami  z  prac  Zarządu  głos  zabrała  Joanna  Wajda  i  przedstawiła
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Poinformowała ona Zebranych o braku uwag odnośnie działalności Zarządu
zaraportowanej w przesłanych sprawozdaniach.

Następnie głos udzielono przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego. Wojciech Wajda poinformował Zebranych, że
na przestrzeni ostatnich trzech lat nie wpłynął do Sądu żaden wniosek.

Dalej,  Przewodniczący poprosił  o przybliżenie i  omówienie  przez ustępujący Zarząd sprawozdań finansowych
Klubu za lata 2019, 2020 oraz 2021.

Wojciech Moczulski poinformował Zebranych o sytuacji finansowej Klubu, zaprezentował rozkład przychodów i
kosztów poniesionych w minionych latach oraz wskazał on na niewykorzystaną w pełni możliwość zwiększenia
dochodów do kasy Klubowej poprzez realizację szkoleń. Zwrócił  on też uwagę Zebranym na fakt,  że do dnia
dzisiejszego Klub nie posiada wykupionego ubezpieczenia O/C.

W dyskusji na temat ubezpieczenia O/C wzięli udział: Łukasz Piątek (zadał pytanie o posiadanie ubezpieczenia
O/C przez instruktorów), Tomasz Kliś (zaznaczył, że każdy z licencjonowanych instruktorów musi posiadać takie
ubezpieczenie i w praktyce każdy z nich je ma), Andrzej Sendecki (zadał pytanie, czy osoba przynależąca do Klubu
można pozwać sam Klub), Jacek Kaim, Ewa Pakulska-Szczypka, Joanna Wajda, Wojciech Moczulski (zwrócili
uwagę,  że  wedle  powszechnie  stosowanej  interpretacji  klubowicz  sam stanowi  część  klubu,  więc  pozywanie
samego siebie mija się z sensem; dodano również, że w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi pozwami na
szkolenia dopuszczeni są tylko klubowicze). 

W dyskusji nad sprawozdaniami finansowymi głos zabrali: Jacek Kaim (zwrócił uwagę na wzrost kosztów stałych
oraz niejasną politykę gminy w kontekście relacji rosnących cen z procesem wynajmowania lokali), Łukasz Piątek
(poinformował, że gmina w niektórych rejonach dużo lokali wynajmuje na prowadzenie większości działalności
nie  pobierając  za  to  opłaty  lub  ustalając  opłaty  na  minimalnie  opłacalnych  dla  gminy  wysokościach),  Ewa
Pakulska-Szczypka (zaznaczyła, że bez względu na cel osoby zapisującej się do Klubu, należy szanować każdego,
gdyż są to osoby, które finansują działalność Klubu), Wojciech Moczulski (zwrócił uwagę, że dalej aktualny jest
problem,  gdzie  Klub  jest  tylko  instrumentem dla  ludzi,  którzy  nic  do  niego  nie  wnoszą),  Katarzyna  Tomsia
(zaznaczyła, że sama ograniczyła aktywność na rzecz Klubu), ponownie Wojciech Moczulski (zaznaczył, że jego
wypowiedź nie miała pretensjonalnego charakteru, a jedynie wskazywała na potrzebę wynalezienia rozwiązania
problemu i że będzie to jedno z wyzwań dla nowego Zarządu) i Łukasz Piątek (zwrócił uwagę, że brak aktywności
klubowiczów i  śladowe budowanie wzajemnych relacji  wewnątrz samego Klubu jak najbardziej mają miejsce,
podając za przykład jedną z imprez integracyjnych, gdzie pojawiły się jedynie dobrze znane mu osoby).

Po ukończeniu dyskusji nad sprawozdaniami ustępujących władz Klubu, Andrzej Sendecki zarządził głosowanie
nad  przyjęciem  uchwały  zatwierdzającej  sprawozdania  z  działalności  władz  Klubu  w  latach  2019-2022.  W
głosowaniu nad uchwałą oddano głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

W dalszej części, Przewodniczący poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej sprawozdania
finansowe Klubu obejmujące lata 2019,  2020 i  2021.  W głosowaniu nad uchwałą oddano głosów: za – 19,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym
władzom Klubu. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium:

• Zarządowi – oddano głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,
• Komisji Rewizyjnej – oddano głosów: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,
• Sądowi Koleżeńskiemu – oddano głosów: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję oraz głosowanie nad liczbą członków w nowym Zarządzie Klubu. W
wyniku przeprowadzonych rozmów pod głosowanie poddano liczbę pięciu osób. W głosowaniu oddano głosów:
za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
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Przewodniczący Zebrania poprosił wszystkich Zebranych o zgłaszanie kandydatur do objęcia funkcji we władzach
Klubu. 

Katarzyna Szafarska zwróciła uwagę Zebranym, że osoby decydujące się na kandydowanie do Zarządu Klubu
muszą mieć czas na pracę na rzecz Klubu, oraz że muszą być w ten proces zaangażowane przez całą swą kadencję.

Do podjęcia się pracy w zarządzie Klubu zgłosił  się w pierwszej  kolejności  Piotr  Piotrowski,  który następnie
przedstawił  swoją  osobę Zebranym oraz wizję  swoich działań na rzecz Klubu.  Z kandydatem została  podjęta
dyskusja na temat jego motywacji do ubiegania się o wybór do Zarządu Klubu oraz przedstawionych planów, w
której głos zabrali: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Joanna Wajda, Ewa Pakulska-Szczypka, Paweł Jach oraz
Jacek Kaim.

Katarzyna  Tomsia  zgłosiła  kandydaturę  Katarzyny  Kozyry  (wyraziła  zgodę  na  kandydowanie).  Wojciech
Wirkijowski  zgłosił  kandydaturę  Krzysztofa  Zabłotnego  (wyraził  zgodę  na  kandydowanie).  Jakub  Mędrzycki
zgłosił kandydaturę Katarzyny Tomsi (wyraziła zgodę na kandydowanie). Krzysztof Zabłotny zgłosił kandydaturę
Jakuba Mędrzyckiego (wyraził zgodę na kandydowanie). Paweł Jach, Krzysztof Zabłotny oraz Katarzyna Tomsia
zgłosili kandydaturę Wojciecha Moczulskiego. Z sali zgłoszono również kandydaturę Łukasza Piątka. W związku z
niezdecydowaniem dwóch ostatnich kandydatów, na prośbę Wojciecha Moczulskiego Przewodniczący zarządził 10
minutową przerwę w obradach Zebrania.

Obrazy wznowiono o 20:50.

Wojciech  Moczulski  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  Zarządu;  Łukasz  Piątek  nie  wyraził  zgody.  Swoją
kandydaturę zgłosił Tomasz Hnat.

Tomasz Kliś poinformował Zebranych o zwiększeniu się kworum Zebrania o 1 osobę, co w sumie daje 26 ważnych
głosów.

Następnie Przewodniczący poprosił o składanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Na  kandydatów  do  Komisji  Rewizyjnej  zgłoszono  Andrzeja  Sendeckiego  (zaproponowanego  przez  Piotra
Piotrowskiego,  wyraził  zgodę  na  kandydowanie),  Tomasza  Sobotnickiego  (zaproponowanego  przez  Piotra
Piotrowskiego,  wyraził  zgodę  na  kandydowanie)  oraz  Wojciecha  Wirkijowskiego  (zaproponowanego  przez
Krzysztofa Zabłotnego, wyraził zgodę na kandydowanie).

Na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono Pawła Jacha (zaproponowanego przez Joannę Wajdę, wyraził
zgodę na kandydowanie),  Wojciecha Wajdę (zaproponowanego przez Krzysztofa Zabłotnego, wyraził  zgodę na
kandydowanie), Łukasza Piątka (zaproponowanego przez Katarzynę Tomsię, wyraził zgodę na kandydowanie) oraz
Bogdana Stefko (zaproponowany przez Katarzynę Tomsię, nie wyraził zgody na kandydowanie).

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej objaśnił Zebranym zasady głosowania (głosy muszą być oddane
osobno na każde z ciał kolegialnych, podawać należy tylko nazwiska, w ramach każdego z ciał można oddać swój
głos maksymalnie na pięć osób – przy niespełnieniu podanych wymagań, głos będzie uznany za nieważny), a w
dalszej kolejności Przewodniczący Zebrania zarządził przeprowadzenie głosowania.

Po przeliczeniu głosów, Tomasz Kliś poinformował  Zebranych o wynikach głosowania  nad wyborem nowych
władz Klubu na lata 2022-2025, gdzie na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

• do Zarządu:
◦ Piotr Piotrowski – uzyskał 13 głosów,
◦ Krzysztof Zabłotny – uzyskał 23 głosy,
◦ Katarzyna Kozyra – uzyskała 20 głosów,
◦ Katarzyna Tomsia – uzyskała 22 głosy,
◦ Jakub Mędrzycki – uzyskał 18 głosów,
◦ Wojciech Moczulski – uzyskał 22 głosy,
◦ Tomasz Hnat – uzyskał 5 głosów;
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• do Komisji Rewizyjnej:
◦ Andrzej Sendecki – uzyskał 25 głosów,
◦ Tomasz Sobotnicki – uzyskał 23 głosy,
◦ Wojciech Wirkijowski – uzyskał 24 głosy;

• do Sądu Koleżeńskiego:
◦ Paweł Jach – uzyskał 24 głosy,
◦ Wojciech Wajda – uzyskał 26 głosów,
◦ Łukasz Piątek – uzyskał 23 głosy.

Żaden z Zebranych nie zgłosił zastrzeżeń do przebiegu wyborów. Tomasz Kliś złożył gratulacje nowym władzom
Klubu.

Po  zakończeniu  ogłaszania  wyników  wyborów  nowych  władz  Klubu,  Przewodniczący  poprosił  Zebranych  o
składanie propozycji kandydatur na delegatów Klubu na Walne Zjazdy Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu.

Na  kandydatów  na  delegatów  zgłoszono:  Katarzynę  Tomsię  (wyraziła  zgodę  na  kandydowanie),  Wojciecha
Moczulskiego  (wyraził  zgodę  na  kandydowanie),  Jakuba  Mędrzyckiego  (wyraził  zgodę  na  kandydowanie),
Krzysztofa Zabłotnego (wyraził zgodę na kandydowanie), Piotra Piotrowskiego (wyraził zgodę na kandydowanie),
Łukasza Piątka (wyraził zgodę na kandydowanie), Bogdana Stefko (nie wyraził zgody na kandydowanie), Tomasza
Hnata (wyraził zgodę na kandydowanie) oraz Katarzynę Szafarską (wyraziła zgodę na kandydowanie).

Tomasz Kliś poinformował Zebranych o zasadach oddawania głosów (głos można oddać maksymalnie na pięć
osób,  kolejność głosów ma znaczenie:  pierwsze trzy osoby są preferowani jako delegaci,  pozostałe  dwie jako
zastępcy delegatów), a następnie Przewodniczący Zebrania zarządził przeprowadzenie głosowania.

Po  przeliczeniu  głosów,  Tomasz  Kliś  poinformował  Zebranych  o  wynikach  głosowania,  które  wyłoniło  na
delegatów Klubu:

• Wojciecha Moczulskiego – uzyskał 25 głosów,
• Krzysztofa Zabłotnego – uzyskał 24 głosy,
• Katarzynę Tomsię – uzyskała 20 głosów,

oraz ich zastępców:
• Łukasza Piątka – uzyskał 15 głosów,
• Katarzynę Szafarską – uzyskała 11 głosów,
• Jakuba Mędrzyckiego – uzyskał 11 głosów.

Pozostali kandydaci otrzymali:
• Tomasz Hnat – 8 głosów,
• Piotr Piotrowski – 6 głosów.

Żaden z Zebranych nie zgłosił zastrzeżeń do przebiegu wyborów.

Po ogłoszeniu wyników, Szczepan Pawelec przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Wnioskowej. Poinformował
on, że do Komisji wpłynęły dwa wnioski.

Wniosek nr 1, zgłoszony przez Krzysztofa Zabłotnego, w związku z naruszeniem porządku obrad, został wycofany.

Po uzupełnieniu przez Wojciech Moczulskiego motywacji  do wniosku nr  2,  w zarządzonym nad wnioskiem
głosowaniu oddano głosów: za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Po ukończeniu głosowania  nad zgłoszonymi do Komisji  wnioskami,  wobec braku wolnych wniosków,  obrady
Zebrania zostały zamknięte przez Przewodniczącego o godzinie 22:40.

Załączniki
Załącznik nr 1: Tekst jednolity regulaminu Walnego Zebrania (treść przyjęta przez Zebranych)
Załącznik nr 2: Tekst jednolity porządku obrad Walnego Zebrania (treść przyjęta przez Zebranych)
Załącznik nr 3: Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
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Załącznik nr 4: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2021
Załącznik nr 5: Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za lata 2019-2021
Załącznik nr 6: Treść uchwał podjętych przez SWWZC WKW
    Uchwała nr 1/SWWZC/2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad SWWZC WKW
    Uchwała nr 2/SWWZC/2022 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad SWWZC WKW
    Uchwała nr 3/SWWZC/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020 i 2021
    Uchwała nr 4/SWWZC/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Klubu za lata 2019, 2020 i 2021
    Uchwała nr 5/SWWZC/2022 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Klubu
    Uchwała nr 6/SWWZC/2022 w sprawie wyboru nowych władz Klubu na lata 2022-2025
    Uchwała nr 7/SWWZC/2022 w sprawie wyboru delegatów Klubu na WZD PZA na lata 2022-2025
    Uchwała nr 8/SWWZC/2022 w sprawie zwolnienia ze składki członkowskiej za rok 2020 kolegi Krzysztofa Zabłotnego
Załącznik nr 7: Lista wyborcza z kandydatami do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego WKW
Załącznik nr 8: Lista wyborcza z kandydatami na delegatów WKW
Załącznik nr 9: Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Załącznik nr 1

Tekst jednolity regulaminu Walnego Zebrania (treść przyjęta przez Zebranych)
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków 

Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego 

Rozdział I – Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy „Regulamin” obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu
Wysokogórskiego – zwane dalej w skrócie Walnym Zebraniem albo WZ.

§ 2

Termin,  tryb  zwołania,  przebieg  i  kompetencje  WZ  reguluje  §  18,  19  i  20  ”Statutu  Wrocławskiego  Klubu
Wysokogórskiego”.

Rozdział II – Udział w Zebraniu

§ 3

Zgodnie z § 18 „Statutu WKW” uczestnikami WZ są:
• z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
• z głosem doradczym - członkowie wspierający i uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§ 4

Mandaty  uczestników  upoważniające  do  głosów  weryfikuje  Komisja  Mandatowa  albo  Komisja  Mandatowo-
Skrutacyjna.

Rozdział III – Ukonstytuowanie się Walnego Zebrania

§ 5

1. WZ otwiera  Prezes WKW lub Wiceprezes WKW, a  następnie  przeprowadza wybór  Przewodniczącego
Zebrania.

2. Przewodniczący  Zebrania  przeprowadza  (w miarę  potrzeby)  wybór  swojego Zastępcy  oraz  Sekretarza
Zebrania.

3. Przewodniczący i  Zastępca Przewodniczącego Zebrania, których wybiera się spośród uczestników WZ,
stanowią Prezydium WZ.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zebrania – WZ może podjąć decyzję o rozszerzeniu Prezydium Zebrania.
5. Przewodniczący Zebrania może, stosownie do okoliczności, przekazać prowadzenie obrad WZ wraz ze

swymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego „Regulaminu”, określonemu członkowi Prezydium WZ.

§ 6

1. WZ wybiera spośród uczestników Zebrania trzy główne komisje Zebrania:
a) Komisję Mandatową - 1-3 osoby,
b) Komisję Skrutacyjną - 1-3 osoby,
c) Komisję Wnioskową - 1-3 osoby (opcjonalnie).
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2. Na  wniosek  większości  uczestników  Zebrania,  dopuszcza  się  połączenie  Komisji  Mandatowej  oraz
Komisji Skrutacyjnej w jedno ciało, tj. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

3. W zależności od istnienia takiej potrzeby, WZ wybiera spośród uczestników Zebrania komisje robocze.
Liczba tych komisji wynika z wniosków i potrzeb. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów uchwał,
rezolucji i zaleceń.

4. W skład głównych komisji Zebrania mogą wchodzić wyłącznie uczestnicy Zebrania z ważnym mandatem.
5. Każda komisja główna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji.
6. W skład komisji roboczych mogą wchodzić wszyscy uczestnicy WZ z ważnym mandatem. Obrady komisji

roboczych są jawne i dostępne wszystkim uczestnikom WZ.
7. Wszystkie komisje Zebrania są zobowiązane do złożenia WZ sprawozdania ze swej działalności w terminie

ustalonym przez Przewodniczącego Zebrania.
8. W przypadku powołania Komisji Odwołań jest ona wybierana i działa na zasadach komisji powołanych na

Zebraniu.

Rozdział IV – Obrady Zebrania

§ 7

Porządek obrad i niniejszy „Regulamin” Przewodniczący Zebrania przedstawia WZ do zatwierdzenia bezpośrednio
po wyborze Prezydium i Sekretariatu Zebrania.

§ 8

1. Dyskusji ogólnej całego WZ poddane zostają sprawozdania Komisji Wnioskowej oraz ewentualne wolne
wnioski.

2. Wszystkie inne sprawy i  wnioski  uczestnicy WZ przekazują w formie pisemnej właściwym komisjom
Zebrania, które włączają je w zakres swoich obrad.

3. Wszystkie wnioski i zalecenia przygotowane przez komisje Zebrania, wyłączając z tego komisje główne,
przekazywane są Komisji Wnioskowej, która przedstawia je WZ.

§ 9

1. Po  sprawozdaniu,  referacie  lub  przemówieniu  wnioskodawcy,  kolejność  wystąpień  reguluje
Przewodniczący Zebrania, odpowiednio do zgłoszeń i wymogów sprawnego przeprowadzenia dyskusji.

2. Ostatni głos w dyskusji przysługuje zawsze sprawozdawcy, referentowi lub wnioskodawcy.

§ 10

1. W dyskusji nad sprawozdaniem, referatem lub wnioskiem można zabrać głos jeden raz i nie dłużej niż
przez 5 minut.

2. Przewodniczący Zebrania może przedłużyć czas wystąpienia lub udzielić głosu powtórnie, o ile uzna, że
jest to konieczne dla dobra dyskusji.

3. Referentom i sprawozdawcom występującym zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania może
udzielić głosu bez ograniczeń czasu.

§ 11

Poza ustaloną kolejnością wystąpień Przewodniczący Zebrania udziela głosu:
• w sprawie formalnej,
• w sprawie nagłej – w przypadku spornych nagłości wniosku ustala WZ,
• po zakończeniu dyskusji – w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia oczywistej niejasności,
• według swojego uznania – dla złożenia osobistego oświadczenia.

Rozdział V – Głosowania
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§ 12

1. Głosowanie – jest jawne i odbywa się przez podniesienie rąk.
2. W  sprawach  personalnych,  na  żądanie  choćby  jednego  uczestnika,  Przewodniczący  Zebrania  jest

zobowiązany przeprowadzić głosowanie tajne.
3. W razie równej liczby głosów, sprawę rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
4. Wybór kandydata następuje w momencie, gdy co najmniej połowa uczestników uprawnionych/obecnych

na sali do głosowania jest „za”.

§ 13

1. Po zakończeniu dyskusji nad wnioskiem, sprawozdaniem, rezolucją – Przewodniczący Zebrania oznajmia,
że WZ przystępuje do głosowania.

2. Od tej chwili aż do zakończenia głosowania nikt nie może zabrać głosu.
3. Poprawki do wniosku poddaje się pod głosowanie przed wnioskiem głównym.
4. W razie zbiegu kilku wniosków lub poprawek poddaje się pod głosowanie najpierw wniosek lub poprawkę

najdalej idącą.
5. W przypadkach wątpliwych – kolejność głosowania rozstrzyga Przewodniczący Zebrania.

§ 14

Uchwały WZ, poza sprawami wyszczególnionymi w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy liczby uczestników WZ.

§ 15

Interpretacja niniejszego „Regulaminu” należy do Prezydium WZ.
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Załącznik nr 2

Tekst jednolity porządku obrad Walnego Zebrania (treść przyjęta przez Zebranych)
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków 

Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Prezydium i Sekretariatu Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie regulaminu oraz porządku Zebrania - podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Głównych:

a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.

6. Sprawozdanie  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  w  przedmiocie  prawomocności  zwołania  Walnego
Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdania z działalności WKW w okresie marzec 2019 - kwiecień 2022:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.

8. Sprawozdania finansowe WKW za lata 2019, 2020 oraz 2021.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami władz WKW.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami finansowymi WKW.
11. Podjęcie  uchwały  przyjmującej  sprawozdania  z  działalności  Zarządu WKW w okresie  marzec  2019 -

kwiecień 2022.
12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania finansowe WKW za lata 2019, 2020 i 2021.
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom WKW:

a) Zarządowi,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądowi Koleżeńskiemu.

14. Głosowanie nad liczbą członków w Zarządzie.
15. Wybór członków organów statutowych Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na lata 2022-2025:

a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Sąd Koleżeński.

16. Wybór delegatów oraz zastępców delegatów na Walne Zebrania Delegatów PZA w latach 2022 – 2025.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
18. Dyskusja i głosowania nad wnioskami.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie zebrania.
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Załącznik nr 3

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, powołana w ramach Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, pracowała w składzie:

• przewodniczący: Tomasz Kliś,
• członkowie: Robert Betiuk.

Komisja  stwierdziła,  że  na  Sprawozdawczo-Wyborczym  Walnym  Zebraniu  Członków  Wrocławskiego  Klubu
Wysokogórskiego dnia 18 maja 2022 r. zarejestrowano 25 osób uprawnionych do głosowania. Tym samym uznano
Walne Zebranie za prawomocne do podejmowania uchwał i wyboru władz oraz delegatów WKW.

Po ogłoszonej przez Przewodniczącego przerwie, liczba osób uprawnionych do głosowania zwiększyła się o 1, w 
związku z czym całkowita liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 26.

Przewodniczący Komisji:
Tomasz Kliś

Członkowie Komisji:
Robert Betiuk
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Załącznik nr 4

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019-2021

Komisja Rewizyjna Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, obradująca w latach 2019-2021/2022, pracowała w
składzie:

• przewodnicząca: Joanna Wajda,
• członkinie i członkowie: Ewa Pakulska-Szczypka, Łukasz Ślęzak.

Komisja, po zapoznaniu się z przesłanymi przez Zarząd sprawozdaniami ze swojej działalności i finansowymi
Klubu, oraz po uwzględnieniu informacji uzupełniających przekazanych przez członków Zarządu stwierdza, że nie
dopatrzyła się uchybień w pracy Zarządu Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego w latach 2019-2021/2022 i
rekomenduje Walnemu Zebraniu zaakceptowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań z działalności oraz
sprawozdań finansowych.

Przewodnicząca Komisji:
Joanna Wajda

Członkinie i Członkowie Komisji:
Ewa Pakulska-Szczypka
Łukasz Ślęzak
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Załącznik nr 5

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za lata 2019-2021

Sąd  Koleżeński  Wrocławskiego  Klubu  Wysokogórskiego,  obradujący  w  latach  2019-2021/2022,  pracował  w
składzie:

• przewodniczący: Wojciech Wajda,
• członkowie: Kamil Skudlarski, Paweł Jach.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat do Sądu nie wpłynął żaden wniosek.

Przewodniczący Sądu:
Wojciech Wajda

Członkowie Sądu:
Kamil Skudlarski
Paweł Jach
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Załącznik nr 6

Uchwała 1/SWWZC/2022 

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod  pocztowy  53-660),  dnia  18.05.2022  we  Wrocławiu,  w  sprawie:  zatwierdzenia  regulaminu  obrad
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

§ 1
Walne Zebranie Członków zatwierdza regulamin obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  Walnego  Zebrania  zarządził  głosowanie  jawne  za  uchwałą.  Oddano  głosy:  ,,za’’  -  25
głosów, ,,przeciw’’ - 0 głosów, ,,wstrzymujące się’’ - 0 głosów.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Uchwała nr 2/SWWZC/2022

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod  pocztowy  53-660),  dnia  18.05.2022  we  Wrocławiu,  w  sprawie:  zatwierdzenia  porządku  obrad
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

§ 1
Walne Zebranie Członków zatwierdza porządek obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  Walnego  Zebrania  zarządził  głosowanie  jawne  za  uchwałą.  Oddano  głosy:  ,,za’’  -  25
głosów, ,,przeciw’’ - 0 głosów, ,,wstrzymujące się’’ - 0 głosów.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Uchwała nr 3/SWWZC/2022

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod  pocztowy  53-660),  dnia  18.05.2022  we  Wrocławiu,  w  sprawie:  zatwierdzenia  sprawozdań  finansowych
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego za lata 2019, 2020 i 2021.

§ 1
Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdania finansowe Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego za lata
2019, 2020 i 2021.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  Walnego  Zebrania  zarządził  głosowanie  jawne  za  uchwałą.  Oddano  głosy:  ,,za’’  -  19
głosów, ,,przeciw’’ - 0 głosów, ,,wstrzymujące się’’ - 0 głosów.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Uchwała nr 4/SWWZC/2022

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod pocztowy 53-660),  dnia  18.05.2022 we Wrocławiu,  w sprawie:  zatwierdzenia  sprawozdań z  działalności
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego za lata 2019, 2020 i 2021.

§ 1
Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdania z działalności Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego za lata
2019, 2020 i 2021.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  Walnego  Zebrania  zarządził  głosowanie  jawne  za  uchwałą.  Oddano  głosy:  ,,za’’  -  19
głosów, ,,przeciw’’ - 0 głosów, ,,wstrzymujące się’’ - 0 głosów.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Uchwała nr 5/SWWZC/2022 

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod pocztowy 53-660), dnia 18.05.2022 we Wrocławiu, w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującym władzom
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

§ 1
Walne Zebranie Członków udziela absolutorium ustępującym władzom Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego:
Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Koleżeńskiemu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  Walnego  Zebrania  zarządził  głosowanie  jawne  za  uchwałą.  W  głosowaniu  nad  udzieleniem
absolutorium:

• Zarządowi – oddano głosów: ,,za’’ – 19, ,,przeciw’’ – 0, ,,wstrzymujące się’’ – 0,
• Komisji Rewizyjnej – oddano głosów: ,,za’’ – 19, ,,przeciw’’ – 0, ,,wstrzymujące się’’ – 0,
• Sądowi Koleżeńskiemu – oddano głosów: ,,za’’ – 18, ,,przeciw’’ – 0, ,,wstrzymujące się’’ – 1.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Uchwała nr 6/SWWZC/2022

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod pocztowy 53-660), dnia 18.05.2022 we Wrocławiu, w sprawie: wyboru nowych władz Wrocławskiego Klubu
Wysokogórskiego na lata 2022-2025.

§ 1
Walne Zebranie Członków wybiera na nowe Władze Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na lata 2022-2025:

• do  Zarządu:  Krzysztofa  Zabłotnego,  Katarzynę  Kozyrę,  Katarzynę  Tomsię,  Jakuba  Mędrzyckiego,
Wojciecha Moczulskiego;

• do Komisji Rewizyjnej: Andrzeja Sendeckiego, Tomasza Sobotnickiego, Wojciecha Wirkijowskiego;
• do Sądu Koleżeńskiego: Pawła Jacha, Wojciecha Wajdę, Łukasza Piątka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie tajne według zasad podanych przez Komisję Mandatowo-
Skrutacyjną.

Kandydaci do Zarządu otrzymali:
• Piotr Piotrowski – 13 głosów,
• Krzysztof Zabłotny – 23 głosy,
• Katarzyna Kozyra – 20 głosów,
• Katarzyna Tomsia – 22 głosy,
• Jakub Mędrzycki – 18 głosów,
• Wojciech Moczulski – 22 głosy,
• Tomasz Hnat – 5 głosów.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali: 
• Andrzej Sendecki – 25 głosów,
• Tomasz Sobotnicki – 23 głosy,
• Wojciech Wirkijowski – 24 głosy.

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego otrzymali:
• Paweł Jach – 24 głosy,
• Wojciech Wajda – 26 głosów,
• Łukasz Piątek – 23 głosy.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia

Strona 18 z 23



Wrocławski Klub Wysokogórski Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego WZC WKW

Uchwała nr 7/SWWZC/2022

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod pocztowy 53-660), dnia 18.05.2022 we Wrocławiu, w sprawie: wyboru delegatów Klubu na WZD PZA na lata
2022-2025.

§ 1
Walne Zebranie Członków wybiera na delegatów Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na WZD PZA na lata
2022-2025: Wojciecha Moczulskiego,  Krzysztofa Zabłotnego i Katarzynę Tomsię.

Walne Zebranie Członków wybiera na zastępców delegatów Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na WZD
PZA na lata 2022-2025: Łukasza Piątka, Katarzynę Szafarską i Jakuba Mędrzyckiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie tajne według zasad podanych przez Komisję Mandatowo-
Skrutacyjną.

Kandydaci na delegatów otrzymali:
• Wojciech Moczulski – 25 głosów,
• Krzysztof Zabłotny – 24 głosy,
• Katarzyna Tomsia – 20 głosów.

Kandydaci na zastępców delegatów otrzymali:
• Łukasz Piątek – 15 głosów,
• Katarzyna Szafarska – 11 głosów,
• Jakub Mędrzycki – 11 głosów.

Pozostali kandydaci otrzymali:
• Tomasz Hnat – 8 głosów,
• Piotr Piotrowski – 6 głosów.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Wrocławski Klub Wysokogórski Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego WZC WKW

Uchwała nr 8/SWWZC/2022

Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1
(kod pocztowy 53-660), dnia 18.05.2022 we Wrocławiu, w sprawie: zwolnienia ze składki członkowskiej za rok
2020 kolegi Krzysztofa Zabłotnego.

§ 1
Walne Zebranie Członków zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2020 kolegę Krzysztofa
Zabłotnego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący  Walnego  Zebrania  zarządził  głosowanie  jawne  za  uchwałą.  Oddano  głosy:  ,,za’’  -  25
głosów, ,,przeciw’’ - 0 głosów, ,,wstrzymujące się’’ - 1 głos.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Sekretariat Zebrania:
Katarzyna Tomsia
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Wrocławski Klub Wysokogórski Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego WZC WKW

Załącznik nr 7

Lista wyborcza z kandydatami
do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego WKW

Zgłoszeni kandydaci do Zarządu:
• Piotr Piotrowski,
• Krzysztof Zabłotny,
• Katarzyna Kozyra,
• Katarzyna Tomsia,
• Jakub Mędrzycki,
• Wojciech Moczulski,
• Tomasz Hnat.

Zgłoszeni kandydaci do Komisji Rewizyjnej: 
• Andrzej Sendecki, 
• Tomasz Sobotnicki, 
• Wojciech Wirkijowski.

Zgłoszeni kandydaci do Sądu Koleżeńskiego:
• Paweł Jach,
• Wojciech Wajda, 
• Łukasz Piątek.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Tomasz Kliś
Robert Betiuk
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Wrocławski Klub Wysokogórski Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego WZC WKW

Załącznik nr 8

Lista wyborcza z kandydatami na delegatów WKW
(na Walne Zjazdy Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu)

Zgłoszeni kandydaci na delegatów:
• Katarzyna Tomsia,
• Wojciech Moczulski,
• Jakub Mędrzycki,
• Krzysztofa Zabłotny,
• Piotr Piotrowski,
• Łukasz Piątek,
• Tomasz Hnat,
• Katarzyna Szafarska.

Przewodniczący Zebrania:
Andrzej Sendecki

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Tomasz Kliś
Robert Betiuk
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Wrocławski Klub Wysokogórski Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego WZC WKW

Załącznik nr 9

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

Komisja  Wnioskowa,  powołana  w  ramach  Sprawozdawczo-Wyborczego  Walnego  Zebrania  Członków
Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, pracowała w składzie:

• przewodniczący: Szczepan Pawelec,
• członkowie: Piotr Kopszak.

W trakcie prac Komisji zostały zgłoszone 2 wnioski, których oryginalne treści zostały zamieszczone poniżej.

Wniosek 1, zgłoszony przez  Krzysztofa Zabłotnego
Wnoszę o zwiększenie liczby członków w Zarządzie do 6 osób.

Wniosek 2, zgłoszony przez Wojciecha Moczulskiego
Wnoszę  o  zwolnienie  kolegi  Krzysztofa  Zabłotnego  z  obowiązku  opłaty  składki  członkowskiej  za  rok  2020.
Wniosek argumentuję poniższym dorobkiem prac kolegi z 2020 r., wykonanych społecznie na rzecz środowiska
wspinaczkowego:

• przygotowanie nowego rejonu wspinaczkowego pod uprawianie dry-tool’u, w tym ubezpieczenie 14 dróg;
• przygotowanie i ubezpieczenie 4 dróg do poziomu VI.1 (wraz z instalacją stanowisk) pod istniejące drogi

na terenie Bukowych Skał w rejonie Krzyżnej Góry;
• zamontowanie puszki szczytowej na Skalnym Moście;
• przygotowanie i ubezpieczenie nowych dróg w Jerzmanicach;
• usunięcie około 40 starych spitów i ringów w rejonie Sokolika Dużego oraz Sukiennic.

Po przeprowadzonej dyskusji, głosowaniom zostały poddane wnioski, których treści zostały zebranej poniżej.

Wniosek 2, zgłoszony przez Wojciecha Moczulskiego
Wnoszę  o  zwolnienie  kolegi  Krzysztofa  Zabłotnego  z  obowiązku  opłaty  składki  członkowskiej  za  rok  2020.
Wniosek argumentuję poniższym dorobkiem prac kolegi z 2020 r., wykonanych społecznie na rzecz środowiska
wspinaczkowego:

• przygotowanie nowego rejonu wspinaczkowego pod uprawianie dry-tool’u, w tym ubezpieczenie 14 dróg;
• przygotowanie i ubezpieczenie 4 dróg do poziomu VI.1 (wraz z instalacją stanowisk) pod istniejące drogi

na terenie Bukowych Skał w rejonie Krzyżnej Góry;
• zamontowanie puszki szczytowej na Skalnym Moście;
• przygotowanie i ubezpieczenie nowych dróg w Jerzmanicach;
• usunięcie około 40 starych spitów i ringów w rejonie Sokolika Dużego oraz Sukiennic.

Przewodniczący Komisji:
Szczepan Pawelec

Członkowie Komisji:
Piotr Kopszak
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