
Załącznik nr 4  

do Sprawozdania Zarządu  

z działalności w 2014 roku 

 

 

Działalność Turystyczna w 2014 roku. 
 

 
W roku 2014 Komisja Turystyki prowadziła swoją działalność w następujących dziedzinach: 
 

• działalność organizacyjna Komisji Turystyki, 

• działalność na arenie międzynarodowej, 

• realizacji kalendarza imprez : turystyka kwalifikowana i turystyka powszechna. 
 
Ponadto wymienione będą zakłady pracy i organizacje szczególnie wspomagające kolejarską 
turystykę w 2014 roku. 
 
 

1. Działalność organizacyjna Komisji Turystyki. 

Komisja turystyki spotkała się dwukrotnie : 
 

• w czasie Sejmiku – 51 Narady Programowo-Szkoleniowej w Krakowie w Krakowie w dniu 11 
kwietnia 2014r. 

• podsumowanie realizacja kalendarza imprez z 2014 roku i zatwierdzenie kalendarza na 2015 
rok – przełożono z miesiąca grudnia 2014 roku na 17 stycznia 2015roku w Warszawie. 

2. Działalność na arenie międzynarodowej. 

Reprezentacja polskich kolejarzy wchodzi w skład organizacji FIATC (FEDERATION  
INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS TOURISTIQUES DE CHEMINOTS). Niestety w ostatnich 
latach (po 2011r. kiedy Stowarzyszenie było organizatorem kongresu FIATC w Warszawie) strona 
polska nie bierze udziału w spotkaniach kongresowych. W tym czasie zaszły istotne zmiany jak w 
Prezydium FIATC (koniec kadencji w 2014r.) i zmiana na stanowisku Prezesa (aktualna kadencja do 
2017 roku). Na kongresie w 2012r., podjęto decyzje o zmianach w statucie FIATC – nowy statut 
został przyjęty w 2013r. na kongresie w Paryżu. W 2014r. (kongres odbywał się w Luksemburgu) 
omawiane były m.in. zagadnienia związane z przynależnością do FIP (Zrzeszenia do Spraw 
Międzynarodowych Ulg Przejazdowych dla Personelu Kolejowego) i honorowaniem uprawnień 
przez kraje członkowskie. 

3.  Realizacja zadań programowych w 2014 roku – turystyka kwalifikowana i powszechna. 

Z zaplanowanych w kalendarzu 2014 roku 19 imprez (ze świadczeniami planowanymi dla 
5920 uczestników), według danych liczbowych przekazanych przez poszczególne MR zostało 
zorganizowanych 18 imprez (tj. 16 ogólnopolskich i 2 środowiskowe) – z 5691 uczestniczącymi w 
nich osobami (to jest pracownikami, emerytami, rencistami, członkami ich rodzin oraz młodzieżą 
szkolną). 



 Jak wynika z tego zestawienia oraz z danych zawartych w tabeli poniżej, rok 2014 był 
kolejnym, w którym niestety zostało zorganizowanych mniej niż zaplanowano "kalendarzowych" 
imprez. Liczba uczestników wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej 2014 roku (w stosunku do 
2013 r.) uległa również zmniejszeniu. Także łączna liczba uczestników pozostałych form turystyki  
powszechnej zmniejszyła się. Dane o turystyce powszechnej są szczątkowe, więc mamy tylko 
niewielki wycinek uczestnictwa kolejarzy w turystyce (co zaznaczono w zestawieniu 
tabelarycznym imprez turystycznych za 2014r. zamieszczonym w kolejnych slajdach). 
 
TURYSTYKA KWALIFIKOWANA - porównanie  2011 -2014 

 

Organizator 
imprezy (MR) 

Plan 2011 

imprezy/ 
uczestnicy 

Wykonanie 
2011 

imprezy/ 
uczestnicy 

Plan 2012 
imprezy/ 

uczestnicy 

Wykonanie 
2012 

imprezy/ 
uczestnicy 

Plan 2013 
imprezy/ 

uczestnicy 

Wykonanie 
2013 

imprezy/ 
uczestnicy 

Plan 2014 
imprezy/ 

uczestnicy 

Wykonanie 
2014 

imprezy/ 
uczestnicy 

Warszawa 7/640 6/504 7/640 6/471 6/480 4/372 5/310 4/224 

Lublin 1/100 0/0 1/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Kraków 1/2500 1/5400 1/2500 1/6100 1/6800 1/3850 1/3800 1/3810 

Katowice 5/450 3/194 5/450 4/248 6/480 6/358 6/480 6/246 

Gdańsk 7/840 6/498 7/840 5/498 4/550 3/574 3/450 3/434 

Wrocław 2/160 2/106 2/160 2/180 2/160 2/155 2/180 2/150 

Poznań 2/700 2/749 2/700 2/730 3/850 3/790 2/700 2/827 

Szczecin 2/400 3/260 2/400 1/62 1/200 0/0 0/0 0/0 

Razem MR 27/5790 23/7711 27/5790 21/8289 23/9520 19/6099 19/5920 18/5691 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie imprez turystycznych w 2014r. 

 

 
UWAGA:  
kolorem żółtym zaznaczono MR gdzie nie uzyskano informacji o imprezach z zakresu turystyki powszechnej 

 
Turystyka kwalifikowana i powszechna. 

 
Na podstawie przedłożonych sprawozdań z imprez, omawianych przez członków Komisji Turystyki 
oraz opinii uczestniczących w imprezach, stwierdzono, że w 2014r. imprezami, które z uwagi na 
bogaty program, wielodyscyplinowość form turystyki kwalifikowanej oraz liczbę uczestników z 
kolejowych zakładów pracy zasługiwały na szczególną uwagę   były: 

• LV Rajd „Złota Jesień w Beskidach” – rajd pieszy „górski” 

• XXVIII Rajd „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” – rajd wielodyscyplinowy (trasy piesze, 
autokarowe, rowerowe) 

Niestety, w roku 2014 nie przeprowadzono żadnej samodzielnej imprezy z cyklu Imprez na 
Orientację (InO). 
 
Turystyka powszechna. 

 
Komisja Turystyki popularyzowała nadal w 2014 roku wycieczki krajoznawcze, organizowane przez 
poszczególne Rady. Jak we wcześniejszych latach wiodącymi organizacjami w tym zakresie są koła 
skupiające kolejarzy m.in. : 
 

• koło PTTK nr 83 Sasanka, przy ZLK w Sosnowcu, MR Katowice (kol. Julian Hanusiak, kol. 
Marek Siwek)Koło PTTK Ślężanie MR Wrocław (kol. Marek Kublik, kol. Jolanta Malik) 

• Koło PTTK nr 93 im. dr Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. MR Warszawa (kol. 
Anna Jaguścik),  



Imprezy organizowane przez te organizacje posiadają bogaty program turystyczno - krajoznawczy 
będący uzupełnieniem pozostałego wachlarza kolejarskiej turystyki. Równie atrakcyjne są 
„lokalne”  Kalendarze imprez w obrębie działania poszczególnych organizacji. 
Obecnie większość zakładów spółek PKP (przy udziale organizacji związkowych) organizuje we 
własnym zakresie wycieczki i wyjazdy, ale o ich programie i poziomie krajoznawczym mamy nikłe 
informacje, o czym świadczy szczątkowa statystyka otrzymana w tym zakresie. 
 
Uczestnictwo w imprezach turystycznych w 2014 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dane niepełne dotyczą  obszaru działania 5 MR SKSTiK   

 
Zakłady pracy  i organizacje wspomagające  kolejarską  turystykę  w  2014 r.   
 

MR "Kolejarz" Gdańsk: 

• PKP  CARGO S.A. Północny Zakład Spółki 
• PKP Energetyka S.A.  Zakład Kujawski w Bydgoszczy 

MR "Kolejarz" Katowice: 

• Koło PTTK nr 83 „Sasanka” przy ZLK PLK Sosnowiec 
• PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 

MR "Kolejarz" Kraków: 
• PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie 

MR "Kolejarz" Lublin: 
• PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie; 
• PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach 

MR "Kolejarz" Szczecin: 
• PKP Energetyka S. A. Zakład Pomorski w Szczecinie;  
• PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 

MR "Kolejarz" Warszawa: 

• Koło PTTK nr 93 przy PKP S. A. Centrala w Warszawie, 
• PKP CARGO S. A. Centralny Zakład Spółki w Łodzi; 

 

MR "Kolejarz" Wrocław: 

•  Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu 


