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Wstęp 
 

Minął kolejny, ostatni czwarty rok III kadencji Zarządu Stowarzyszenia Był to rok 
bardzo trudny ze względu na trudną sytuację finansową Stowarzyszenia i dalszego 
poszukiwania strategicznego sponsora, który by finansowo wspierał kosztowną 
działalność naszego Stowarzyszenia, szczególnie na arenie międzynarodowej. W 
działalności krajowej nasza działalność nie odbiegała zasadniczo od poprzednich lat.  
Jak juŜ wspomniano wyŜej mija III kadencja Zarządu Stowarzyszenia. NaleŜy nadmienić 
Ŝe na przestrzeni tych trzech kadencji w działalności naszej organizacji, nasza polska 
kolej przeobraziła się nie do poznania. Przede wszystkim zmiany restrukturyzacyjne w 
poszczególnych spółkach Grupy PKP spowodowały  znaczące zmniejszenie poziom 
zatrudnienia co bezpośrednio przełoŜyło się na poziom uczestnictwa pracowników i ich 
rodzin w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 
 
PoniŜsze sprawozdanie przedstawia podstawowe kwestie z działalności Zarządu 
i Stowarzyszenia w 2014 roku, a takŜe w ogólnym zarysie przypomina dotychczasową, 
interesującą, wieloletnią historię naszego ruchu.  
 
1. Rys historyczny działalno ści Stowarzyszenia.  

 
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "KOLEJARZ" działa na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 
poz. 104 z późniejszymi zmianami). Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa (Al. 
Jerozolimskie 54, paw. 21, 00-024 Warszawa). Posiada osobowość prawną i prowadzi 
działalność na obszarze całego kraju, jak równieŜ poza jego granicami.  
Do podstawowych celów Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" 
naleŜą:  
 
1. Promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz 

innych form czynnego wypoczynku i działalności kulturalnej.  
2. Uczestnictwo w imprezach międzynarodowych organizacji sportowych, turystycznych i 

kulturalnych.  
3. Reprezentowanie praw i interesów swoich członków oraz udzielanie im pomocy w 

postaci wsparcia społecznego i konsultacyjnego.  
 
PowyŜsze cele realizowane są przez Stowarzyszenie od lat w róŜnorodny sposób, 
głównie jednak poprzez:  
 
1. Uczestniczenie w szeroko rozbudowanej działalności międzynarodowych organizacji 

kolejarzy, takich jak:  
 

• Międzynarodowa Unia Sportowa Kolejarzy - USIC  
• Międzynarodowa Federacja Stowarzysze ń Turystycznych Kolejarzy - FIATC  
• Federacja Stowarzysze ń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy - FISAIC   

 
2. Czynny udział i współpracę z krajowymi organizacjami o podobnej działalności oraz 

związkami zawodowymi.  
3. Organizowanie i współorganizowanie róŜnorodnych form czynnego wypoczynku, 

sportu, turystyki i działalności kulturalnej.  



4. Integrację załogi (pracowników róŜnych spółek Grupy PKP), emerytów i rencistów 
kolejowych oraz członków ich rodzin, umoŜliwiając im udział w szerokim spektrum 
imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz w stosownych inicjatywach z 
tego lub zbliŜonego zakresu.  

5. Organizowanie sejmików, konferencji, szkoleń, kursów, wystaw i spotkań z 
działaczami i innymi osobami o podobnych zainteresowaniach w celu wymiany 
doświadczeń, informacji i podnoszenia kwalifikacji.  

 
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki 1 Kultury "Kolejarz" działa podstawowo 
przy pomocy swoich członków zwyczajnych i wspierających oraz osób zatrudnionych na 
rzecz Stowarzyszenia a takŜe osób z nim współpracujących. Członkami Stowarzyszenia 
mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.  
Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia (są to głównie 
spółki kolejowe, Związek Pracodawców Kolejowych oraz organizacje związkowe).  
Członkowie Ci wspierają Stowarzyszenie głównie finansowo, ale takŜe organizacyjnie, 
logistycznie i rzeczowo.  
 
Zgodnie ze Statutem (Rozdział V - § 8) władzami Stowarzyszenia są:  
 

• Walne Zebranie Członków (Delegatów),  
• Zarząd Stowarzyszenia,  
• Komisja Rewizyjna.  

 
PoniewaŜ Stowarzyszenie kontynuuje na obszarze kolejowym działalność wielu 
istniejących w przeszłości organizacji naleŜy choćby w zarysie przypomnieć historię tej 
długiej i potrzebnej społeczności działalności.  
Zorganizowana na szczeblu krajowym działalność sportowa i turystyczna na kolei sięga 
roku 1927, kiedy to powstała Federacja Klubów Sportowych "Kolejarz" z upływem lat 
przekształcona w Federację Kultury Fizycznej "Kolejarz". W okresie międzywojennym 
kultura fizyczna związała się organizacyjnie z turystyką i od tego czasu Federacja, wbrew 
swojej nazwie, zajmowała się zarówno działalnością sportową jak i turystyczną.  
Pierwszym administratorem działalności turystycznej był Mieczysław Orłowicz.  
W latach 50-tych XX wieku Federacja działała pod egidą Związku Zawodowego Kolejarzy. 
W roku 1982 Federacja została przekształcona w Radę Główną Kultury Fizycznej 
"Kolejarz", która, tak jak wcześniej Federacja, zajmowała się oprócz sportu takŜe 
turystyką.  
Jednym z pierwszych i najwybitniejszych działaczy Rady Głównej był Mieczysław 
Waszak, który w połowie lat 80 - tych został Przewodniczącym Prezydium. W tym okresie 
działalność Rady była finansowana zarówno przez Związek Zawodowy Kolejarzy, 
Departament Socjalny Ministerstwa Komunikacji oraz Dyrekcję Generalną Kolei.  
Kiedy w 2001 roku Polskie Koleje Państwowe zostały podzielone na wiele odrębnych 
spółek, z których kaŜda zaczęła pracować na własne konto - działalność sportowa, 
turystyczna i kulturalna (koordynowana przez Radę Główną Kultury Fizycznej, Turystyki i 
Działalności Kulturalnej "KOLEJARZ") straciła swoje dotychczasowe źródła finansowania.  
W związku z powyŜszym niezbędnym stało się niezwłoczne znalezienie innych, 
konstruktywnych rozwiązań, pozwalających na kontynuowanie dotychczasowej 
działalności.  
W celu podtrzymania wieloletniej tradycji, a takŜe dalszej integracji środowiska 
kolejarskiego, niektórzy działacze Rady Głównej Kultury Fizycznej, Turystyki i 
Działalności Kulturalnej "KOLEJARZ" postanowili w oparciu o istniejące w Polsce prawo 



utworzyć Stowarzyszenie, które miało między innymi - zajmować się pozyskiwaniem 
środków finansowych na działalność sportową, turystyczną i kulturalną, np. w oparciu o 
składki, sponsoring czy działalność gospodarczą.  
 
W dniu 19 listopada 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie 
zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Krzewienia Sp ortu, Turystyki i Kultury 
"Kolejarz". W skład pierwszego Zarządu weszli: Andrzej Krawczyk - Prezes Zarządu, 
Tadeusz Krajewski - Zastępca Prezesa Zarządu, Jan Grodziski - Członek Zarządu, 
Władysław Krasuski - Członek Zarządu oraz Andrzej Gajewski - Członek Zarządu.  
Od początku działalności Stowarzyszenie skupiło się na podtrzymaniu w środowisku 
Kolejarzy Polskich wieloletniej tradycji organizacji imprez sportowych, turystycznych i 
kulturalnych. Dotychczasowe osiągnięcia w tych obszarach były znaczące. Zwiększono 
m.in. liczbę dyscyplin sportowych, w których są przeprowadzane Mistrzostwa Polski 
Kolejarzy z 18 w 2003 roku do ponad dwudziestu w następnych latach. W mistrzostwach 
biorą udział kolejarze, ich rodziny oraz emeryci i renciści z większości głównych spółek 
kolejowych.  
W dziedzinie turystyki Stowarzyszenie skupia. się podstawowo na imprezach 
ogólnopolskich, które odbywają się w róŜnych rejonach kraju i mają zróŜnicowany 
charakter, od rajdów i zlotów po spływy kajakowe. Stowarzyszenie współorganizuje 
imprezy dla wszystkich grup wiekowych i zawodowych kolejarzy, piesze - kwalifikowane, 
autokarowe i pobytowe, a takŜe szkoleniowe.  
W ostatnim dziesięcioleciu kontynuowana była równieŜ działalność w zakresie kultury 
kolejowej. Współpracując m.in. z Domami Kultury i w ramach moŜliwości wspierając ich 
działalność współorganizujemy konkursy tańca, prezentacje artystyczne, przeglądy 
orkiestr kolejowych czy występy chórów. W 2005 roku reaktywowano Polską Sekcję 
Kolejarzy Esperantystów przypominając wszystkim o tym, Ŝe to właśnie nasz kraj - Polska 
jest ojczyzną esperanto.  
Poza działalnością krajową Stowarzyszenie reprezentuje środowisko kolejarzy polskich, 
jak juŜ wyŜej wspomniano, równieŜ na arenie międzynarodowej uczestnicząc w 
działalności następujących organizacji:  
 

• USIC - Międzynarodowa Unia Sportowa Kolejarzy (powstała w 1946 roku, PKP 
wstąpiło do USIC w 1957 roku) ;  

• FISAIC - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych 
Kolejarzy;  

• FIATC - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Turystycznych Kolejarzy.  
 
NiepodwaŜalnym dowodem na skuteczność naszych dotychczasowych działań na arenie 
międzynarodowej jest wielokrotne zajmowanie przez Polskich Kolejarzy czołowych miejsc 
w klasyfikacji generalnej USIC, kiedy to często wyprzedzaliśmy przedstawicieli zarządów 
kolei chociaŜby z takich krajów jak Niemcy, Rosja, Francja, Włochy, Wielka Brytania czy 
Indie.  
Od staroŜytności światłym ludziom wiadomo, Ŝe sport, turystyka i kultura spełniają 
niezmiernie waŜną rolę w Ŝyciu człowieka i społeczeństwa. Oprócz funkcji społecznej, 
ekonomicznej czy ekologicznej, waŜne dzisiaj z punktu widzenia całokształtu środowiska 
kolejarskiego są równieŜ takie funkcje jak: wychowawcza, zdrowotna i wypoczynkowa.  
Współczesny marketing kładzie duŜy nacisk na kształtowanie i rozwój stosunków 
międzyludzkich panujących w finansach pomiędzy współpracownikami oraz w kontaktach 
z klientami. Zadaniowe formy organizacji pracy wymuszają na pracodawcach tworzenie 
zespołów złoŜonych ze zgranych, rozumiejących się i cieszących się wzajemnym 



zaufaniem pracowników.  
Jedną z form rozwijania poŜądanych relacji w grupach pracowniczych i zamieniania ich w 
efektywne zespoły jest uczestnictwo w róŜnorodnych imprezach w tym takŜe sportowych, 
turystycznych i kulturalnych. Rozwijanie przez pracodawców zainteresowań 
pozazawodowych u pracowników w sposób istotny wpływa na ich produktywność, a takŜe 
lojalność, zaangaŜowanie i identyfikowanie się z firmą, co jest w dzisiejszych czasach 
niezbędne do osiągnięcia sukcesu.  
Biorąc pod uwagę wszystkie powyŜsze czynniki Stowarzyszenie od lat zachęca spółki 
kolejowe oraz inne organizacje do efektywnego włączania się w tą działalność, co jest 
rozumiane przez nowoczesnych menedŜerów.  
Kończąc część bardziej ogólną sprawozdania poniŜej przedstawiamy nieco szczegółów 
dotyczących działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" 
w 2014 roku.  
W 2014 roku załoŜony kalendarz Mistrzostw Polski Kolejarzy, pomimo pojawiających się 
problemów zrealizowano w poniŜszym zakresie:  

2. Działalno ść Zarządu Stowarzyszenia w 2014 roku. 
Wchodząc w 2014 rok Zarząd pracował w pięcioosobowym składzie : 
 

Jerzy Szarmach - Prezes Zarządu 
Mieczysław Cykman - Zastępca Prezesa Zarządu  
Grzegorz Węgrzynek - Członek Zarządu 
Stanisław Bartniczak - Członek Zarządu 
Ryszard Frańczuk - Członek Zarządu 
 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 stycznia 2014 roku w Warszawie, ze względu na 
pełnioną funkcję radnego miasta Stargard Szczeciński i wynikającego z tego powodu 
„konfliktu interesów” związanym z korzystaniem z funduszy publicznych przez Dom 
Kultury Kolejarza, w którym pełni funkcję Dyrektora, Kolega Stanisław Bartniczak złoŜył 
rezygnację z funkcji Członka Zarządu W dniu 15 kwietnia 2014 roku ze względów 
osobistych rezygnację z funkcji Członka Zarządu złoŜył Kolega Ryszard Frańczuk  
W związku z tym Zarząd od dnia 18 kwietnia 2014 roku pracował w składzie 
trzyosobowym, tj. 
 

Jerzy Szarmach - Prezes Zarządu 
Mieczysław Cykman - Zastępca Prezesa Zarządu  
Grzegorz Węgrzynek - Członek Zarządu 

 
Ogółem od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia 
Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" III-ciej kadencji odbył 12 formalnych 
posiedzeń:  
 

1. Posiedzenie w dniu 3 stycznia 2014 roku w Warszawie, 
2. Posiedzenie w dniu 26 stycznia 2014 roku w Krakowie, 
3. Posiedzenie w dniu 26 lutego 2014 roku w Poznaniu, 
4. Posiedzenie w dniu 14 marca 2014 roku w Poznaniu  
5. Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2014 roku w Krakowie, 
6. Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2014 roku w Poznaniu  



7. Posiedzenie w dniu 16 maja 2014 roku w Poznaniu, 
8. Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku w Iławie, 
9. Posiedzenie w dniu 20 sierpnia 2014 roku w Poznaniu, 

10. Posiedzenie w dniu 20 października 2014 roku w Warszawie, 
11. Posiedzenie w dniu   8 listopada 2014 roku w Krakowie, 
12. Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2014 roku w Stargardzie Szczecińskim, 

 
na których podjęto łącznie 12 Uchwał (od nr 11/2014 do nr 22/2014), które są 
przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie w Alejach 
Jerozolimskich 54 paw. 21. 
 
Wykaz Uchwał Zarządu SKSTiK "Kolejarz" podjętych w 2014 roku:  
 

  1. Uchwałę nr 11/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku,  
  2. Uchwałę nr 12/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku,  
  3. Uchwałę nr 13/2014 z dnia 14 marca 2014 roku,  
  4. Uchwałę nr 14/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku,  
  5. Uchwałę nr 15/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku,  
  6. Uchwałę nr 16/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku,  
  7. Uchwałę nr 17/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku,  
  8. Uchwałę nr 18/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku,  
  9. Uchwałę nr 19/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,  
10. Uchwałę nr 20/2014 z dnia   8 listopada 2014 roku,  
11. Uchwałę nr 21/2014 z dnia   8 listopada 2014 roku,  
12. Uchwałę nr 22/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku,   

 

Podjęte uchwały dotyczyły całokształtu działalności Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, 
Turystyki i Kultury "Kolejarz", w tym podziału kompetencji przy zmianach składu Zarządu, 
sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego za 2013 rok, programu działania 
poszczególnych działów naszej działalności i planu finansowego na 2014 rok, organizacji 
51 Narady Szkoleniowo-Programowej Organizatorów Sportu Pracowniczego, Turystyki i 
Kultury Kolejarzy oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i dotyczących 
działalności Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim. 
W 2014 roku nastąpiła znacząca poprawa wyniku finansowego Stowarzyszenia w 
stosunku do poprzedniego 2013 roku, która przy minimalizacji wszelkich kosztów 
działalności, poszukiwania sponsorów, którzy sfinansowali koszty uczestnictwa 
reprezentacji Stowarzyszenia na Kongresie i STK USIC.  
Szczegółowa informacja znajduje się w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia za rok 
obrotowy 2014, sporządzonym przez Kancelarię Doradztwa Prawno - Podatkowego w 
Warszawie przy ulicy Łuckiej 16 a, lokal nr 1. W zeznaniu (stanowiącym załącznik do 
niniejszego sprawozdania) o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2014 (CIT-8) złoŜonym w dniu 27 
marca 2015 roku w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście przy ulicy 
Lindleya 14, z którego wynika, Ŝe wypracowano nadwyŜkę wynoszącą 13.481,54 zł. 
Świadczy to o tym, Ŝe w pełni zrealizowano, uwaŜany w momencie uchwalania przez 
Walne Zabranie Członków, za bardzo optymistyczny plan finansowy - odrobiono 
znaczącą stratę z 2013 roku, spłacając takŜe zaległe zobowiązania w stosunku do 
działaczy z Komisji Turystyki, którym przyznano, a nie przekazano dofinansowanie do 
organizowanych przez nich imprez turystycznych w latach 2012-2013 w ten sposób 
zamykając III kadencję Zarządu w pełni rozliczoną finansowo.  



3. Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które 
odbyło si ę w dniu 14 kwietnia 2014 roku w Krakowie. 
 
1. Wniosek dotyczący sponsorowania wyjazdu przedstawicieli na Kongres USIC, który 

miał miejsce w Dreźnie w Niemczech w maju 2014 roku i Stałej Komisji Technicznej 
USIC we wrześniu w Albenie w Bułgarii – łączny koszt uczestnictwa i przejazdów w 
wysokości ponad 7.000 zł w całości pokryli sponsorzy opłacając je bezpośrednio. 

2. W jednym z zadań było rozszerzenie liczby członków wspierających wśród nowych 
spółek przewozowych pasaŜerskich powstających w poszczególnych województwach 
– rozpoznanie dokonane przez Zarząd w chwili obecnej nie pozwala stwierdzić, Ŝe 
istnieje zainteresowanie . 

 
 
4. Podsumowanie 
 

Rok 2014 zdaniem Zarządu naleŜy uwaŜać za rok sukcesu, który pozwala 
Zarządowi wybranemu na najbliŜszym Wyborczym Zebraniu Członków na kolejną IV 
kadencję, na realizację zadań statutowych i rozwój działalności Stowarzyszenia, zarówno 
w kraju jak i na arenie międzynarodowej. 
 
 
Załączniki : 

 
1. Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2014 rok. 
2. Dokument CIT za 2014 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności sportowej w 2014 roku.  
4. Sprawozdanie z działalności turystycznej w 2014 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności kulturalnej w 2014 roku. 

 
Za 

Zarząd Stowarzyszenia  
Krzewienia Sportu, Turystyki 
i Kultury "Kolejarz"  
 

Jerzy Szarmach 
             - 
       Prezes Zarządu 

 

 


