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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  2019  r.  posiadało  211  osoby  (włączając  w  to  3  członków
honorowych PZA, których klubem macierzystym jest WKW). W 2019 roku zapisało się do Klubu 48 osób; z tytułu nieopłacania
składek członkowskich zawieszono w prawach członka Klubu 78 osób.

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
Sprawy  formalne  związane  z  adaptacją  wewnętrznych  regulacji  Klubu  w zakresie  przetwarzania  informacji  personalnych  jego
członkiń i członków w kontekście RODO nie posunęły się naprzód. Ogólne wytyczne przeznaczone dla klubów wysokogórskich
zrzeszonych w PZA nie zostały dostarczone przez Związek, jednakże według informacji pozyskanych w trakcie XXII WZD PZA
sprawa ta jest w trakcie analizy prawnej.

Na XXII Walne Zgromadzenie Delegatów PZA udało się trzech delegatów Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Protokół z WZD
dostępny jest na stronach PZA2.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego w dalszym ciągu miały miejsce prace remontowe w siedzibie Klubu, jednakże dotyczyły
one pomieszczeń, które w żadnym stopniu nie miały wpływu na organizację spotkań i prelekcji w lokalu.

W trakcie okresu podlegającego sprawozdaniu Zarząd nie spotkał się w komplecie ani razu. 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 2019/2020 r., zachowując tym samym dotychczasową regułę wydatkowania środków klubowych
wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

W  trakcie  dyskusji  Zarządu  kontynuowany  był  wątek  nabycia  ubezpieczenia  O/C  dla  klubów  wysokogórskich  w  kontekście
organizowanych imprez, szkoleń i zawodów. Wyraźnym tłem do dyskusji było postępowanie w prokuraturze okręgowej w Nowym
Sączu przeciwko trzem osobom uczestniczącym w organizacji zawodów ski-alpinistycznych (należącym do klubów wysokogórskich),
podczas których doszło do poważnego wypadku jednego z zawodników. Na podstawie wniosków przedstawionych przez delegatów
Klubu po XXII WZD PZA znana jest jego rekomendowana wysokość (2 000 000 zł), która powinna stanowić solidne zabezpieczenie
działalności i finansów Klubu na wypadek zaistnienia podobnej sytuacji. W dalszym ciągu 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,
2019 r.), szkolenie z auto-ratownictwa (maj/czerwiec 2019 r.),  szkolenia narciarskie (styczeń 2020 r.),  szkolenia lawinowe I i  II
stopnia (luty/marzec 2020 r.), oraz szkolenie skiturowe dla początkujących, w ramach którego kursanci dokonali trawersu Karkonoszy
(marzec 2020 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
Sama działalność wspinaczkowa (wspinaczka skałkowa, taternictwo, alpinizm) miała miejsce w większości rejonów skalnych oraz
górskich w Polsce i zagranicą.

2 http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/XXII-WZD-PZA-Podlesice-25-26.05.2019.pdf
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Zarząd Klubu podjął się organizacji kolejnej już, piątej edycji »Ligi Tradowej«, jednakże z uwagi na brak wsparcia medialnego, brak
sponsorów oraz małą liczbę uczestników (zarejestrowało się 11 osób, z czego kwalifikacją objęto jedynie 8), zawody nie doczekały
się finału.

W okresie sprawozdawczym zostało udzielone jedno dofinansowanie wyjazdu do Yosemite, USA.

3.4.2   Działalność narciarska
Działalność  narciarska  w sezonie  zimowym 2019/2020 była  realizowana w obrębie  Karkonoszy,  Kotliny  Kłodzkiej,  w Tatrach,
Beskidach oraz w Alpach.

3.5   Sprawy karkonoskie
W lutym 2020 r. odbył się panel dyskusyjny poświęcony uprawianiu narciarstwa poza-trasowego w Karkonoszach, którego celem
było przedstawienie i merytoryczne omówienie bieżących kwestii związanych z uprawianiem ski-touring’u na terenach komercyjnych
ośrodków narciarskich (SkiArena Szrenica, Karpacz SkiArena) i Karkonoskiego Parku Narodowego, w tym incydentów z udziałem
narciarzy poza-trasowych oraz problemów w relacjach z ww. podmiotami. W wyniku rozmów zdecydowana większość uczestników
opowiedziała  się  za  niepodejmowaniem  przez  Klub  jakichkolwiek  działań  inicjujących  ewentualne  rozmowy  i  negocjacje  z
ośrodkami oraz z parkiem.

3.6   Wydarzenia
W  trakcie  okresu  sprawozdawczego  w  ramach  wyjazdów  integracyjnych  zorganizowano  klubowy  wyjazd  w  Tatry  z  bazą  w
schronisku PTTK w Dolinie Roztoki (styczeń 2020 r.).

W ramach cotygodniowych zebrań w siedzibie Klubu, udało się zorganizować kilka prelekcji, które, podobnie jak rok temu, spotkały
się z dużym zainteresowaniem, szczególnie pośród osób niezrzeszonych w klubie. Gośćmi w trakcie tych wydarzeń byli m.in. Karol
Hennig z Formy Na Szczyt (listopad 2019 r., tematem prelekcji było przygotowanie kondycyjne do trekkingów i wypraw górskich),
Ewa  Stachura  oraz  Nika  Gomiashvili  z  agencji  Mountain  Freaks  (luty  2020  r.,  opowiadali  oni  o  10  największych  błędach
popełnianych  podczas  wypraw na  Kazbek  w Kaukazie)  oraz  Zuzanna  i  Krzysztof  Nosal  (luty  2020 r.,  opowiadali  oni  o  trzy-
miesięcznej wyprawie do Parku Narodowego Yosemite i innych rejonów wspinaczkowych zachodniego wybrzeża USA).

3.7   Współpraca w ramach działalności statutowej
W trakcie swojej działalności Zarząd wynegocjował nowe zniżki dla klubowiczów w sklepie stacjonarnym Mammut we Wrocławiu
(w Pasażu  Grunwaldzkim,  we  Wrocławiu)  i  sklepie  internetowym Singing  Rock.  Uzyskano  również  możliwość  skorzystania  z
rabatów na produkty AURA (dawne Yeti) oraz Manaslu Outdoor.
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