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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;

• nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w zakresie obsługi i hostingu domeny DNS 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  2020  r.  posiadało  212  osób  (włączając  w  to  2  członków
honorowych PZA, których klubem macierzystym jest WKW). W 2020 roku zapisało się do Klubu 49 osób; z tytułu nieopłacania
składek członkowskich zawieszono w prawach członka Klubu 47 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
Czas objęty okresem sprawozdawczym został naznaczony przez pandemię wirusa Sars-COV-2, czego jedną z wielu konsekwencji
była  niemożliwość  zorganizowana  Sprawozdawczego  Walnego Zebrania  Członków WKW.  Ponadto,  od  marca  2020 działalność
sportowa i szkoleniowa została kompletnie bądź w dużej części zawieszona – zarówno w Polsce jak i zagranicą. 

Decyzją  Zarządu  cotygodniowe  spotkania  w  siedzibie  Klubu zostały  zawieszone  do  odwołania.  Nie  odbyły  się  też  planowane
integracje, wyjazdy i szkolenia; nie zostały przeprowadzone również żadne prelekcje i warsztaty stacjonarne.

Działalność  Zarządu  w  głównej  mierze  była  skupiona  na  utrzymaniu  w  toku  bieżących  spraw  administracyjnych  oraz  tych
związanych z  cyklicznymi płatnościami  i  innymi  obowiązkami,  wynikającymi z  prawa lub  zobowiązań  w ramach prowadzonej
współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Na XXIII Walne Zgromadzenie Delegatów PZA udał się jeden delegat z Klubu.

Zarząd nie spotkał się ani razu w pełnym składzie w trakcie okresu podlegającego sprawozdaniu. Komunikacja między członkami
Zarządu  miała  miejsce  tylko  i  wyłącznie  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej,  gdzie  omawiano  jedynie
najważniejsze dla Klubu sprawy.

Zarząd nie uchwalił budżetu na lata 2020/2021 r., zachowując tym samym dotychczasową regułę wydatkowania środków klubowych
wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

Sukcesem zakończyła się operacja wykonania cesji praw do domeny DNS Klubu, która była dotychczas opłacana przez jednego z
klubowiczów z prywatnych środków. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy »Prawo o Stowarzyszeniach«, kadencja obecnych Władz uległa automatycznemu przedłużeniu do
czasu odwołania stanu epidemii w Polsce2. Zostały też przedłużone terminy na dostarczenie do Krajowej Administracji Skarbowej
podpisanych  przez  Zarząd  sprawozdań  finansowych,  których  zatwierdzenie,  w  przypadku  Klubu,  może  mieć  miejsce  tylko  na
Walnych Zgromadzeniach.

3.2   Działalność szkoleniowa
Wszystkie planowanie szkolenia zostały odwołane z powodu ogłoszenia w Polsce zagrożenia epidemicznego.

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
Działalność wspinaczkowa (wspinaczka skałkowa, taternictwo) miała miejsce w większości rejonów skalnych oraz górskich głównie
w Polsce; wyjazdy zagraniczne, w związku z epidemią, były albo mocno utrudnione, albo wręcz niemożliwe do zrealizowania.

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne dofinansowania.

2 Dziennik Ustaw Sejmu RP, Prawo o stowarzyszeniach, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf, rozdział 2, punkt
1f.
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3.4.2   Działalność narciarska
Działalność  narciarska  w sezonie  zimowym 2020/2021 była  realizowana głównie  w obrębie  Karkonoszy,  Kotliny Kłodzkiej,  w
Tatrach i Beskidach. Podobnie jak w przypadku działalności wspinaczkowej, wyjazdy zagraniczne były bardzo ograniczone.

3.5   Sprawy karkonoskie
W trakcie  okresu  sprawozdawczego  nie  podjęto  żadnych  tematów  związanych  z  uprawianiem  aktywności  górskich  na  terenie
Karkonoszy.

3.6   Wydarzenia
Wszystkie planowanie wydarzenia zostały odwołane z powodu ogłoszenia w Polsce zagrożenia epidemicznego.

3.7   Współpraca w ramach działalności statutowej
W trakcie swojej działalności Zarząd przekazał Klubowiczom informacje o możliwości skorzystania ze zniżek na produkty marki
Cumulus.
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