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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  2021  r.  posiadało  176  osób  (włączając  w  to  2  członków
honorowych PZA, których klubem macierzystym jest WKW). W 2021 roku zapisało się do Klubu 47 osób; z tytułu nieopłacania
składek członkowskich zawieszono w prawach członka Klubu 83 osoby.

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
Rok 2021 oraz początek 2022 to kolejne lata pod znakiem pandemii koronawirusa Sars-COV-2. Dodatkowo, od 24 lutego 2022 r.
żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, kiedy to doszło do agresji wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Podobnie jak w roku ubiegłym, niemożliwe było zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków WKW, które w 2021 r.
powinno mieć również charakter wyborczy z uwagi na statutowo mijającą kadencję obecnych Władz KW. Zmodyfikowane przez
Polski Rząd przepisy przedłużyły automatycznie ten okres do czasu odwołania stanu epidemii w Polsce.

Decyzja Zarządu dotycząca zawieszenia cotygodniowych spotkań w siedzibie Klubu pozostała utrzymana. Były natomiast umawiane
spotkania bezpośrednio z zainteresowanymi klubowiczami, głównie w sprawach członkowskich (wydawanie nowych legitymacji,
podbijanie legitymacji oraz wydawanie hologramów), przy zachowaniu - obowiązującego na dany okres - reżimu sanitarnego.

Działalność Zarządu w dalszym ciągu w głównej mierze była skupiona na bieżących sprawach administracyjnych, wynikającymi z
prawa lub zobowiązań w ramach prowadzonej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Na XXIV Walne Zgromadzenie Delegatów PZA udał się jeden delegat z Klubu. Protokół ze zjazdu jest dostępu na stronach PZA2.

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 2021/2022 r., zachowując tym samym dotychczasową regułę wydatkowania środków klubowych
wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

3.2   Działalność szkoleniowa
W ramach działalności szkoleniowej zostały przeprowadzone warsztaty z autoratownictwa (kwiecień 2022 r., miały one miejsce na
ściance  Eiger  we Wrocławiu,  instruktorem był  Bogumił  Słama).  Szkolenie  zostało  zorganizowane przez  Radosława Lutera,  zaś
głównym  jego  celem,  oprócz  walorów  edukacyjnych,  było  zebranie  datków  na  rzecz  organizacji  pomagającym  osobom
poszkodowanym przez aktualnie toczącą się wojnę na Ukrainie.

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
w Polsce;  wyjazdy zagraniczne, w związku z wciąż panującą epidemią, były dalej  utrudnione, ale nie niemożliwe,  zwłaszcza w
drugiej połowie 2021 r.

Na  przełomie  kwietnia  i  maja  2021  r.  podjęto  próbę  reaktywacji  »Ligi  Tradowej«,  inicjując  jej  szóstą  edycję,  która,  niestety,
praktycznie nie doszła do skutku.

W okresie sprawozdawczym zostało udzielone jedno dofinansowanie na wyprawę do Peru w ramach programu Polski Himalaizm
Sportowy.

2 http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/pza-protokol-2021-09-18.pdf
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3.4.2   Działalność narciarska
Działalność narciarska w sezonie zimowym 2021/2022 była realizowana w obrębie Karkonoszy, Kotliny Kłodzkiej,  w Tatrach i
Beskidach oraz w Alpach. Podobnie jak w przypadku działalności wspinaczkowej, wyjazdy zagraniczne były częściowo ograniczone,
ale w znacznej części możliwe do zrealizowania.

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

3.6   Wydarzenia
Pod koniec okresu objętego sprawozdaniem zorganizowano prelekcję, którą poprowadził Krzysztof Zabłotny (maj 2022 r., tematem
była relacja z wyjazdu do Peru w ramach programu PHS oraz podsumowanie działalności prelegenta w Tatrach oraz Alpach).

3.7   Współpraca w ramach działalności statutowej
W trakcie działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne inicjatywy związane z nawiązaniem współpracy
z osobami lub podmiotami spoza Klubu.
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