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i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✔ Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
✔ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
✔ W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
✔ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 

   

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE Powiat WARSZAWSKI 

Gmina WARSZAWACENTRUM Ulica BOHATEREWICZA Nr domu 5/7 Nr lokalu 42 

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy 03-982 Poczta  Nr telefonu 501131337 

 Nr faksu E-mail marek@uka.pl Strona www www.uka.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

2002-04-23 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

2004-10-27 

5. Numer REGON 0132010790 6. Numer KRS  0000108308 

za rok 2019 

 

 

http://www.uka.pl/
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Marcin Wernik Prezes  TAK 

Marek Wierzbowski Wiceprezes  TAK  

Katarzyna Banasik Skarbnik  TAK 

Vlad Shytchenko Członek Zarządu  TAK 

Bartosz Jarosiewicz Członek Zarządu TAK 

Julia Leonardi Członek Zarządu TAK 

Artur Drużny Członek Zarządu TAK 

   

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru) 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Marek Kaliciński Komisja Rewizyjna TAK 

Lech Łobocki Komisja Rewizyjna TAK 

Karol Sulej Komisja Rewizyjna TAK 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację 
 

a) Walne Zebranie Członków UKA (28 marca 2019) 

W dniu 28 marca 2019 miało miejsce kolejne Walne Zgromadzenie członków UKA. 
W pierwszym terminie były obecnych 10 osób, zatem nie było quorum. W drugim terminie 
obecnych było 30 osób i zgodnie ze statutem wystarczyło dla prawomocności obrad. Na 
przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie Marka Kalicińskiego, a na sekretarza Joannę 
Skurzak. 
Prezes Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2018  
Zgodnie z wnioskiem członków Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu zgromadzeni jednogłośnie 
zatwierdzili sprawozdanie z działalności wraz z bilansem na dzień 31.12.2018 oraz rachunkiem 
zysków i strat za 2018 r.  
Przewodniczący ogłosił, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie za rok 2018. 
Przeprowadzono wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę Marka 
Kalicińskiego, którego kandydatura została jednogłośnie zaakceptowana. 
Po przedyskutowaniu wolnych wniosków Przewodniczący zamknął zgromadzenie  

b) Obozy klubowe i weekendy integracyjne:  

W tym roku zorganizowano zimą cykl warsztatów i szkoleń:  

● Ze wspinania lodowego prowadzone przez Jakuba Radziejowskiego oraz Roberta 
Rokowskiego 

● Z bezpieczeństwa i ratownictwa lawinowego prowadzone przez Naczelnika TOPR Jana 
Krzysztofa 

● Skiturowe dla początkujących prowadzone przez Monikę Strojny i Łukasza Bandrowskiego 

c) Weekendy integracyjne i warsztaty ściankowe 
W pierwszej połowie roku na ścianie wspinaczkowej Makak odbyły się warsztaty z rozszerzonej 
asekuracji prowadzone przez Piotra Białasa oraz Artura Drużnego a na jesieni spotkanie 
integracyjne w skałkach  
 
d) Wigilia klubowa (XII 2019):  
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Rok podsumowaliśmy tradycyjną wigilią klubową zorganizowaną na ścianie wspinaczkowej VOLTR. 
Kilkadziesiąt osób wspinało się razem oraz integrowało podczas imprezy. Następnie odbyło się 
rozdanie klubowych Nagród. 
e) Organizacja pożytku publicznego - Dzięki wpłatom 1% na rzecz OPP klub mógł 
zorganizować i płynnie przeprowadzić zadania budżetowe (szczegóły w sprawozdaniu 
finansowym). 
f) Nagrody klubowe – 

Kapituła Nagrody, obradująca w składzie: Bartosz Jarosiewicz, Marek Kaliciński, Jakub 

Radziejowski, Karol Sulej i Marek Wierzbowski jednomyślnie postanowiła przyznać dwie 
nagrody główne oraz szereg wyróżnień. 

Z dużą satysfakcją chcielibyśmy podkreślić, że w kończącym się roku, w kategorii górskiej 
wydarzyło się nieco więcej niż w latach poprzednich i dlatego też wyróżnień jest nie mało. 

 I tak, wyróżnienia w wysokości 200 PLN za przejścia górskie otrzymują: 

▪ Maciek Korzeniak, Bartosz Kurowski i Mateusz Zabłocki za szereg udanych 

wspinaczek (o trudnościach w skali rosyjskiej do 5B) podczas ich pierwszego wyjazdu w 
góry Kaukazu, 

▪ Janek Sokołowski za dołożenie swojej cegiełki w eksploracji Mnicha i poprowadzenie 
kilku nowych, bardzo trudnych wyciągów (IX/X-), składających się na Złote Runo 
Nicości (wraz z Pawłem Bednarzem), 

▪ Jarek Gawrysiak za pierwsze polskie powtórzenie największego przedwojennego 
wyczynu himalajskiego i wejście na Nanda Devi East (7434m, wraz z Wojciechem 

Flaczyńskim), 
▪ Marcin Wernik za pierwsze polskie wejście na Aguja Rafael w Patagonii Argentyńskiej. 

Warto podkreślić, że było to przejście samotne i jest to już siódmy szczyt Marcina w 

rejonie. 
  

Wyróżnienia – w wysokości 200 PLN – za przejścia sportowe otrzymują: 

▪ Anna Thiele-Wieczorek za poprowadzenie dwóch dróg 7c w stylu OS (w Geyikbayiri i 
na Frankenjurze) oraz kolejne 8a (RP) w swojej kolekcji (Mikado w Bovedos), a także 

dwie 7c+ w bardzo szybkich RP (Animasyon Otomatik w Geyikbayiri i Feldgrau w Sowich 

Skałach), 
▪ Rafał Pawiński za stały progres (tym razem dwie drogi 8c RP: Mind 

Control i Cascavel) oraz bardzo dobre przejscie OS – 8a+, Red Bull, 
▪ Jerzy Laskowski za wicemistrzostwo Polski w boulderingu, oraz trudne przejścia w 

stylu RP – 8c El hijo libre, VI.6+ Wściekłe Psy i cztery drogi 8b. 
  

Nagrody główne – NUKA 2019 – w wysokości 700 PLN kazda, otrzymują: 

▪ Za przejścia górskie: Krzysztof Banasik za pokonanie w najczystszym z możliwych 
stylów Filara Wiewiórek na Cima Ovest (IX-) w Dolomitach (wraz z Gabrysiem 

Korbielem). Warto przy tym podkreślić, że Krzysiek od wielu już lat wspina się na bardzo 
wysokim poziomie w górach – zarówno latem, jak i zimą – a także na wysokim poziomie 

sportowym i nagroda ta odnosi się także do jego licznych wspinaczek w ostatnich latach. 

▪ Za przejścia sportowe: Julia Leonardi – za wyraźny progres i przejście drogi o 
trudnościach 8a+, co czyni ją drugą kobietą w klubie, która poprowadziła więcej niż 8a. 

Poza tym Julia poprowadziła szereg dróg o trudnościach 8a i 7c+. 

g) Buka #20 – 
W ubiegłym roku nadal nie zaczęto prac przy kolejnym numerze BUKI.   
h) WYPOŻYCZALNIA I BIBLIOTEKA 
Działa też cały czas i cieszy się sporym wzięciem wypożyczalnia sprzętu klubowego, zarządzana 
przez Artura Drużnego oraz Biblioteka klubowa, kierowana przez Marka Kalicińskiego). Lista sprzętu 
i książek dostępna jest na stronie uka.pl 
i)  WALNE PZA 
26 maja czworo delegatów UKA brało udział w XXI Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów 
Polskiego Związku Alpinizmu. Byli to:  Artur Drużny, Marek Kaliciński, Marcin Księżak, Bartosz 
Jarosiewicz 
 



 

4 

Pozostałe informacje (w tym górskie i skałkowe osiągnięcia klubowiczów) dostępne są na stronie 

klubowej oraz fejsbooku klubowy klubowym. 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

cały kraj  
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji  
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby fizyczne ~400 

 

Osoby prawne 1 

2.2. Informacje na temat innych 
(niż wymienionych w pkt 2.1) 
odbiorców, na rzecz których 
organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie  
Sprawozdawczym 

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 TAK 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 

przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
 

wszechstronne  
propagowanie zasad  
sportów wspinaczkowych 

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
 

organizowanie lub pomoc w  
organizacji treningów  
sportowych, obozów  
szkoleniowych,  
obozów sportowych,  
wypraw sportowych w  
zakresie sportów  
wspinaczkowych 

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
 

współpracę z 
instytucjami w zakresie  
zbierania informacji,  
wymiany doświadczeń 
oraz podejmowanie  
przedsięwzięć sportowych 
w zakresie uprawiania  
sportów  
wspinaczkowych; 
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4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym  

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

   TAK 

 

 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz 

z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

  

  

  

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
 

NIE 

  

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 

gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji 
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

 

34494,89 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
28531,49 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
5963,40 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0 zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

0zł 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2439,89  zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

  32 588,18 zł 

 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
25 641,73 zł 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 6 946,45 zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0, zł 

d) Koszty administracyjne 
0, zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
0 , zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym 

1906,71 zł 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków  

4.1. Przychody z 1% podatku 10391,60 zł 

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

10391,60 zł 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 Darowizna dla Barbary Chrzanowskiej 

  

5548, zł 

2 Ekipowanie skał 
2600,  zł 

3 Wsparcie startu w zawodach Pucharu Polski oraz obozów sportowych 
1615, zł 

4 Materiały promocyjne 628,60 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 

Nie korzystała 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

NIE 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 

 
 

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

                                                                                                                                              
0 osób 

nie  

korzystała 
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 
0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić 
przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

                                                0 etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                                               1 osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków  
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 
 211 osób fizycznych 

0 osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, 
członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

TAK 
 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy) 

~15 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 769,00 zł 

a) z tytułu umów o pracę 0    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 769,00 zł 

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

0 ,    zł 

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

0  ,    zł 

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

NIE 

 

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

NIE 

 

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 BRAK 0 

2   
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IX. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

 

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 

 
 
 

(03.09.2020) 

 

 


