
Wrocławski Klub Wysokogórski Sprawozdanie z Działalności Zarządu WKW 2018-2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

WROCŁAWSKIEGO KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

W OKRESIE MARZEC 2018 – MARZEC 2019.

Strona 1 z 5



Wrocławski Klub Wysokogórski Sprawozdanie z Działalności Zarządu WKW 2018-2019

Spis treści
1   Władze i administracja...........................................................................................................................................................................3

1.1   Zarząd............................................................................................................................................................................................3

1.2   Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.....................................................................................................................................3

1.3   Sprawy członkowskie....................................................................................................................................................................4

2   Finanse....................................................................................................................................................................................................4

3   Sprawozdanie Zarządu Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.........................................................................................................4

3.1   Sprawy organizacyjne....................................................................................................................................................................4

3.2   Działalność szkoleniowa...............................................................................................................................................................4

3.3   Działalność unifikacyjna...............................................................................................................................................................4

3.4   Działalność sportowa i eksploracyjna...........................................................................................................................................4

3.4.1   Działalność wspinaczkowa...................................................................................................................................................4

3.4.2   Działalność narciarska..........................................................................................................................................................5

3.5   Sprawy karkonoskie.......................................................................................................................................................................5

3.6   Wydarzenia....................................................................................................................................................................................5

3.7   Współpraca w ramach działalności statutowej..............................................................................................................................5

Strona 2 z 5



Wrocławski Klub Wysokogórski Sprawozdanie z Działalności Zarządu WKW 2018-2019

1   Władze i administracja

1.1   Zarząd1

Prezes - Jacek Kaim.

Zarząd:

• Natalia Romanowska – Wiceprezes,

• Rafael Piotrkowski – Sekretarz,

• Michał Kajca – Wiceprezes (ds. szkoleń),

• Wojciech Moczulski – Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

• Joanna Wajda,

• Ewa Pakulska-Szczypka,

• Łukasz Ślęzak.

Sąd Koleżeński:

• Wojciech Wajda,

• Kamil Skudlarski,

• Paweł Jach.

Zarząd realizuje czynności administracyjne we własnym zakresie, bez pomocy dodatkowego ciała. Zarząd nie powołał dotychczas
żadnych Komisji, Sekcji, ani zespołów roboczych.

1.2   Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Współpraca z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie zamówionych usług:

• Zarząd Zasobu Komunalnego, Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – w zakresie umowy najmu lokalu przy
ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu na potrzeby prowadzonej działalności statutowej;

• TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., Ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków – na dostawę energii elektrycznej do lokalu przy  ul.
Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu;

• Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa – w zakresie ubezpieczenia lokalu
przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu;

• AFK Centrum Obsługi Biznesu  Sp. z. o. o., ul. Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław – w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych Klubu;

• OVH Sp. z o. o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław – w zakresie hostingu wirtualnego serwera na potrzeby Klubu;

• KR PROJEKT ANETA REGULSKA, ul. Zaporoska 8/9, 53-518 Wrocław – na wyrabianie i dostawę nowych legitymacji
członkowskich;

• Holografia Polska s. c.,  ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice – na wyrabianie i  dostawę hologramów na legitymacje
członkowskie.

1 Funkcje w Zarządzie podano według danych z KRS.
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1.3   Sprawy członkowskie
Status  członka  Wrocławskiego  Klubu  Wysokogórskiego  na  koniec  2018  r.  posiadało  233  osoby  (włączając  w  to  3  członków
honorowych PZA, których klubem macierzystym jest WKW). W 2018 roku zapisało się do Klubu 64 osób; z tytułu nieopłacania
składek członkowskich nikogo nie zawieszono w prawach członka Klubu.

Wrocławski Klub Wysokogórski jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu.

2   Finanse
Sprawozdanie finansowe jest dostępne w ramach odrębnego dokumentu elektronicznego.

3   Sprawozdanie Zarządu Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

3.1   Sprawy organizacyjne
Pomimo  problematycznej  i  przeciągającej  się  z  miesiąca  na  miesiąc  sytuacji  w  polskich  sądach,  udało  się  z  powodzeniem
zaktualizować wpis  w KRS Klubu,  aby  odzwierciedlał  on aktualny status  władz  klubowych.  Data  wykonania  wpisu  przez  Sąd
Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, to 5 kwietnia 2019 r.

Dość  płynnie  udało  się  przekazać  wszelkie  obowiązki  byłego  Zarządu,  w  tym  te  związane  z  nadzorem  prowadzenia  ksiąg
rachunkowych przez firmę zewnętrzną oraz realizacją płatności za bieżące zobowiązania. Za jeden z celów organizacyjnych Zarząd
postawił sobie zadbanie o regularność i terminowość w realizacji przelewów oraz rozwiązanie wszelkich wątpliwości i zaległości
związanych z księgowością Klubu. Cel ten udało się w pełni zrealizować.

Przez część trwania okresu sprawozdawczego miały miejsce prace remontowe w siedzibie Klubu w celu doprowadzenia lokalu (po
jego zalaniu) do stanu umożliwiającego organizowanie spotkań oraz prelekcji.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), odpowiednio
wcześniej została zasygnalizowana na forum Zarządu potrzeba dostosowania wewnętrznych regulacji Klubu w zakresie przetwarzania
informacji personalnych jego członkiń i członków. O ogólne wytyczne przeznaczone dla klubów wysokogórskich zrzeszonych w PZA
skierowano się bezpośrednio do Związku.

W wyniku nieprzewidzianych komplikacji, żaden z delegatów Klubu nie udał się na XXI Walne Zgromadzenie Delegatów PZA.

Zarząd spotkał się trzy razy w trakcie okresu podlegającego sprawozdaniu, przy czym tylko raz zebranie miało miejsce w pełnym
składzie. Komunikacja między członkami Zarządu miała miejsce głównie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
gdzie dyskutowano wszelkie istotne dla Klubu sprawy.

Zarząd nie uchwalił budżetu na lata 2018/2019 r., zachowując tym samym dotychczasową regułę wydatkowania środków klubowych
wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

W trakcie posiedzeń i dyskusji Zarządu pojawił się wątek nabycia ubezpieczenia O/C dla klubów wysokogórskich w kontekście
organizowanych imprez, szkoleń i zawodów. Nie podjęto jednak jednoznacznej decyzji o wykupieniu ww. ubezpieczenia.

3.2   Działalność szkoleniowa
W ramach działalności szkoleniowej zostały zorganizowane i przeprowadzone: klubowy kurs wspinaczki skalnej (marzec/kwiecień
2018 r.), warsztaty »Bezpiecznie w góry« (lipiec 2018 r., zrealizowane we współpracy z GOPR Karkonosze), szkolenia lawinowe I i
II stopnia (styczeń/luty 2019 r.), szkolenia narciarskie (styczeń/luty 2019 r., dla średnio-zaawansowanych, dla zaawansowanych) oraz
warsztaty z planowania wycieczek narciarskich oraz (styczeń 2019 r.).

3.3   Działalność unifikacyjna
Zarząd nie przeprowadził żadnej działalności unifikacyjnej w okresie podlegającym sprawozdaniu.

3.4   Działalność sportowa i eksploracyjna

3.4.1   Działalność wspinaczkowa
Najistotniejszym wydarzeniem w zakresie klubowej działalności wspinaczkowej była »Liga Tradowa«, w ramach której udział wzięło
29 uczestników. Zarejestrowano aż 686 przejść na wytypowanych drogach z wykorzystaniem własnej asekuracji, zaś rekordzista
nagromadził na swoim koncie aż 103 przejścia.
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Sama działalność wspinaczkowa (wspinaczka skałkowa, taternictwo, alpinizm) miała miejsce w większości rejonów skalnych oraz
górskich w Polsce i zagranicą.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone dwa dofinansowania dla dwóch wypraw, które miały miejsce w 2018 r.

Pierwsza z nich miała miejsce w Kanadzie, gdzie zespół za cel postawił sobie poprowadzenie drogi na ówcześnie dziewiczej ścianie
Emperor Face, znajdującej się na Mount Robson w Górach Skalistych. Akcja górska zakończyła się niepowodzeniem w wyniku
poważnego wypadku lawinowego. Szczegóły są dostępne w sprawozdaniu zespołu, dostępnym na stronach PZA2.

Druga wyprawa miała miejsce na Grenlandii i zakończyła się m.in. poprowadzeniem nowej drogi »Hanging Bus« na Honey Buttress
we fiordzie Tasermiut, za co zespołowi zostało przyznane wyróżnienie na Kolosach w kategorii Alpinizm. Sprawozdanie zespołu z
wyprawy jest dostępne na stronach PZA3.

3.4.2   Działalność narciarska
Działalność  narciarska  w sezonie  zimowym 2018/2019 była  realizowana w obrębie  Karkonoszy,  Kotliny  Kłodzkiej,  w Tatrach,
Beskidach oraz w Alpach.

3.5   Sprawy karkonoskie
W trakcie dyskusji prowadzonych na forum Zarządu oraz na spotkaniach klubowych zostały poruszone kwestie podjęcia współpracy
z Karkonoskim Parkiem Narodowym w zakresie wynegocjowania bardziej przystępnych warunków udostępniania rejonów pod kątem
wspinaczki  (kotły  polodowcowe)  oraz  narciarstwa  poza-trasowego.  Pomysł  ten  spotkał  się  jednak  z  mieszanymi  reakcjami
dyskutantów, w związku z czym został on na bliżej nieokreślony czas zawieszony.

3.6   Wydarzenia
W trakcie okresu sprawozdawczego zorganizowano klubowe rozpoczęcie sezonu wspinaczkowego (kwiecień 2018 r.),  wyjazd na
Podzamcze (czerwiec 2018), zakończenie sezonu letniego 2018 (październik 2018), spotkanie klubowe w Chatce pod Śmielcem w
Karkonoszach (luty 2019 r.) oraz przygotowano plan na rozpoczęcie sezonu wspinaczkowego 2019.

W ramach  cotygodniowych  zebrań  w siedzibie  Klubu,  zorganizowano  szereg  spotkań  oraz  prelekcji,  które  praktycznie  zawsze
spotykały się z szerokim zainteresowaniem (nie tylko klubowiczów). Gośćmi w trakcie tych wydarzeń byli: Rafał Bielawa i Ania
Witkowska (listopad 2018 r., tematem były biegi na dystansie ultra), Dawid Sysak i Patryk Różecki (grudzień 2018 r., opowiadali oni
o swojej wyprawie na Grenlandię), Małgorzata Wojtaczka (styczeń 2019 r., opowiadała o samotnej wyprawie na Biegun Południowy),
Agnieszka Bielecka (luty 2019 r., opowiadała o swojej wyprawie na Nun Kun w Indiach), Ewa Stachura oraz Nika Gomiashvili z
agencji Mountain Freaks (luty 2019 r., przedstawili wiele istotnych informacji na temat planowania i samej logistyki wypraw na
Kazbek i Elbrus w Kaukazie), Bogdan Jankowski (luty 2019 r., przedstawił swoją opowieść Góry dalekie i bliskie), a także Weronika
Łukaszewska i Sławomir Sanocki (marzec 2019 r., opowiadali o swoim pionierskim przejściu łuku Karpat zimą).

3.7   Współpraca w ramach działalności statutowej
W trakcie swojej działalności Zarząd wynegocjował zniżki dla klubowiczów w sklepie stacjonarnym Mammut we Wrocławiu (w
Pasażu  Grunwaldzkim,  we  Wrocławiu),  w  sklepie  internetowym  Singing  Rock  oraz  zostało  podane  do  publicznej  informacji
klubowicze  otrzymali  rabaty na  wypożyczanie sprzętu  skiturowego (narty z  wiązaniami,  buty,  lawinowe ABC) w Karkonoskim
Centrum Skitouringu im. Oscara Vorwerga w Szklarskiej Porębie.

Otwarta  pozostała  kwestia  nawiązania  bliższej  współpracy  z  sekcjami  sportowymi,  działającymi  na  lokalnych  ściankach
wspinaczkowych, oraz z wrocławskim środowiskiem speleo.

2 http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2018/05/sprawozdanie_Kanada-Kaim-Zajac.pdf

3 http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/Sprawozdanie-Grenlandia-Sysak-Rozecki.pdf
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