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1. Wstęp.
Rok 2015 był pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia, w którym Stowarzyszenie
było kierowane w większości przez Zarząd IV kadencji. Po względnym uregulowaniu
sytuacji finansowej Stowarzyszenia, co nastąpiło w 2014 roku, podstawowym zadaniem
jakie stanęło przed Zarządem IV kadencji, było odbudowanie poprawnych relacji
Stowarzyszenia ze Spółkami Grupy PKP, Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz
Fundacją PKP, a więc tymi organizacjami, Które w znaczący sposób mogą wspomóc
finansowo i organizacyjnie działalność statutową Stowarzyszenia. Postępujące procesy
konsolidacyjne, zmiany właścicielskie, procesy prywatyzacyjne i zmiany organizacyjne
spowodowały prawie całkowity zanik bieżącej współpracy Stowarzyszenia ze strukturami
PKP, co mogło spowodować zaprzestanie działalności Stowarzyszenia.
Poniższe sprawozdanie przedstawia podstawowe kwestie z działalności Stowarzyszenia w
2015 roku, a także w ogólnym zarysie przypomina historię Stowarzyszenia.

2. Rys historyczny 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 również poza jego granicami.
Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:
1. Promowanie, popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i kultury 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.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19 listopada 2002. Stowarzyszenie
działa podstawowo przy pomocy członków zwyczajnych – osób fizycznych oraz osób
zatrudnionych na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia – członkowie Ci wspierają Stowarzyszenie głównie
finansowo.
Zgodnie ze Statutem władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zebranie Członków
 Zarząd
 Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenie jest kontynuatorem na obszarze kolejowym działalności wielu istniejących
w przeszłości organizacji takich jak Federacja Klubów Sportowych „Kolejarz” i Federacja
Kultury Fizycznej „Kolejarz” z okresu międzywojennego a następnie powołanej w 1982
Rady Głównej Kultury Fizycznej „Kolejarz”. Kiedy w 2001 roku nastąpiła wdrożono
restrukturyzację PKP i wydzielono wiele odrębnych spółek, dotychczasowa Rada Główna
Kultury Fizycznej, Turystyki i Działalności Kulturalnej „Kolejarz” straciła swoje
dotychczasowe źródła finansowania i podstawy funkcjonowania. Przyjęto wówczas
rozwiązanie polegające na powołaniu Stowarzyszenia, które miało między innymi
zajmować się pozyskiwaniem środków finansowych na działalność sportową, turystyczną i
kulturalną i kontynuować działalność Rady Głównej „Kolejarz”.

3. Działalność Zarządu Stowarzyszenia w 2015 roku.
Rok 2015 był rokiem, w którym miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia w Stargardzie Szczecińskim, na którym
nastąpił wybór władz Stowarzyszenia IV kadencji.
W związku z powyższym, w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia Stowarzyszeniem
kierował Zarząd w składzie:
Jerzy Szarmach - Prezes Zarządu
Mieczysław Cykman – Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Węgrzynek – Członek Zarządu
a od dnia wyborów tj. 25 kwietnia Zarząd w składzie:
Ryszard Masłowski – Prezes Zarządu
Ryszard Frańczuk – Zastępca Prezesa Zarządu
Jerzy Szarmach – Członek Zarządu
Stanisław Bartniczak – Członek Zarządu
Sławomir Puchowski – Członek Zarządu
Za okres od stycznia do kwietnia 2015 brak dokumentów takich jak protokoły z posiedzeń
Zarządu i uchwał, w związku z czym nie jest możliwe podsumowanie pracy Zarządu za ten
okres.
W okresie od 25 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 Zarząd Stowarzyszenia IV kadencji
odbył 5 formalnych posiedzeń:
1. Posiedzenie w dniu 12 maja w Warszawie
2. Posiedzenie w dniu 20 czerwca w Szczecinie
3. Posiedzenie w dniu 22 sierpnia w Zielonej Górze
4. Posiedzenie w dniu 19 listopada w Warszawie
5. Posiedzenie w dniu 11 grudnia w Wągrowcu
na których podjęto łącznie 14 Uchwał (od numeru 1/IV/2015 do numeru 14/IV/2015), które
są przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia:
1. Uchwała nr 1/IV/2015 z 12 maja - w sprawie zwiększenia dofinansowania Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Uchwała nr 2/IV/2015 z 12 maja - w sprawie: podziału kompetencji i uprawnień do
zarządzania finansami przez poszczególnych Członków Zarządu IV kadencji
3. Uchwała nr 3/IV/2015 z 12 maja - w sprawie jubileuszu 70-lecia działalności
4. Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim
5. Uchwała nr 4/IV/2015 z 20 czerwca - w sprawie sfinansowania kosztów udziału w
posiedzeniu Prezydium USIC we Włoszech
6. Uchwała nr 5/IV/2015 z 20 czerwca - w sprawie dofinansowania kosztów zakupu
biletów lotniczych na trasie Modlin-Bruksela-Modlin
7. Uchwała nr 6/IV/2015 z 20 czerwca - w sprawie dofinansowania kosztów udziału w
mistrzostwach USIC w siatkówce na Białorusi
8. Uchwała nr 7/IV/2015 z 20 czerwca - w sprawie zawarcia umowy o modernizację
strony internetowej Stowarzyszenia
9. Uchwała nr 8/IV/2015 z 22 sierpnia - w sprawie wyjazdu przedstawicieli
Stowarzyszenia do Kazachstanu na Komisję Techniczną USIC
10. Uchwała nr 9/IV/2015 z 22 sierpnia - w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów
udziału w mistrzostwach USIC w Belgii
11. Uchwała nr 10/IV/2015 z 22 sierpnia - w sprawie wyrażenia zgody na zakup
niszczarki
12. Uchwała nr 11/IV/2015 z 19 listopada - w sprawie zmian w zasadach prowadzenia
księgowości Stowarzyszenia.

13. Uchwała nr 12/IV/2015 z 19 listopada - w sprawie odpłatności za udział w
imprezach Stowarzyszenia uczestników zgłaszanych przez członków wspierających.
14. Uchwała nr 13/IV/2015 z 11 grudnia - w sprawie zasad zatrudnienia i wysokości
wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej w roku 2016.
15. Uchwała nr 14/IV/2015 z 11 grudnia – w sprawie podwyżki wynagrodzeń
pracowników Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.
Oprócz omawiania spraw, w wyniku których zostały podjęte wymienione uchwały, Zarząd
podjął działania zmierzające do unormowania i uporządkowania relacji Stowarzyszenia z
PKP SA, Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz Fundacją PKP. W wyniku odbytych
spotkań i wzajemnej wymiany korespondencji został przygotowany projekt Porozumienia
pomiędzy Stowarzyszeniem a PKP SA regulującego sprawy związane z przynależnością
oraz reprezentacją PKP SA w międzynarodowych organizacjach USIC, FISAIC oraz
FIATC (uzgodniono rezygnację z przynależności do FIATC). Przygotowano projekt zmian
w statucie Stowarzyszenia wychodzący naprzeciw oczekiwaniom ZPK i przesłano do
zaopiniowania zainteresowanym. W przypadku Fundacji wystąpiono z propozycją
zawarcia, zgodnie ze statutem Fundacji, porozumienia, które określałoby działania
Stowarzyszenia wspierane przez Fundację i zakres tego wsparcia. Ze względów
niezależnych od Stowarzyszenia (zmiany organizacyjne i personalne w Grupie PKP po
wyborach parlamentarnych) działania te nie zostały pomyślnie zakończone i będą
kontynuowane w roku 2016.
Jednocześnie Zarząd zainicjował działania informacyjne skierowane do spółek członków
wspierających
Stowarzyszenia,
przedstawiając
szczegółową
informację
o
zorganizowanych imprezach za okres III kwartałów 2015 roku i uczestnictwie w tych
imprezach pracowników poszczególnych spółek. Podobna informacja będzie sporządzona
i przesłana zainteresowanym po I kwartale 2016 roku obejmująca dane za cały rok 2015
wraz z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015.
Zarząd stoi na stanowisku, że powinno to być stałą praktyką w działalności
Stowarzyszenia.
Do wszystkich kolejowych pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców
Kolejowych skierowano zaproszenie do przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze
członka wspierającego wraz z informacją o zakresie działalności Stowarzyszenia. Ze
względu na zmiany w Grupie PKP, nie doszło do rozstrzygnięć w tym zakresie i temat ten
będzie kontynuowany w roku 2016.
Nie została zrealizowana Uchwała w sprawie modernizacji strony internetowej
Stowarzyszenia. Prace w tym zakresie nadal trwają, w ich rezultacie ma powstać strona o
lepszej funkcjonalności i atrakcyjniejszym układzie graficznym.

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia.
Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach Komisji Sportu,
Turystyki i Kultury. Podejmowane przez Komisje działania i ich rezultaty zostały
przedstawione szczegółowo w sprawozdaniach tych Komisji, które stanowią załączniki do
sprawozdania Zarządu.

5. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie poszczególnych wybranych pozycji
przychodów i kosztów w roku 2014 i 2015.

Rodzaj przychodu lub kosztu
Przychody z działalności statutowej (składki)

Rok 2014

Rok 2015

93 248,70

96 463,90

Dotacje Stargard Szczeciński

175 000,00

165 000,00

Imprezy statutowe

744 319,00

589 907,00

Działalność gospodarcza DK Stargard

244 134,75

244 667,63

Refundacja z Urzędu Pracy – Stargard

23 551,70

24 445,72

Koszty imprez statutowych

717 930,74

589 541,13

Koszty imprez DK Stargard

27 266,08

53 190,09

Materiały i usługi

185 979,12

178 822,06

Wynagrodzenia i składki ZUS

275 876,64

301 554,06

80 943,07

- 8076,07

Wynik finansowy brutto

Zasadniczymi przyczynami ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 są:
 zmniejszona dotacja z Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim
 niewielki przychód z imprez statutowych (udział w imprezach USIC czego nie było
w roku 2014)
 zwiększone koszty imprez DK w Stargardzie (jubileusz 70-lecia)
 wzrost wynagrodzeń (podwyżki w DK Stargard Szczeciński)

6. Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z
dnia 25 kwietnia 2015 w Stargardzie Szczecińskim.
1. Zintensyfikować działania mające na cele pozyskanie nowych członków
wspierających.
Realizację omówiono w p.3 Sprawozdania.
2. Opracowanie nowej Ordynacji Wyborczej.
Projekt nowej Ordynacji Wyborczej zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia w 2016 roku.
3. Uzgadnianie z Komisją Sportu udziału w imprezach USIC.
Realizacja na bieżąco w roku 2016 i dalej w kolejnych latach.
4. Udostępnianie protokołów z narad organów USIC.
Przebieg narad organów USIC i FISAIC omawiany jest na Zarządzie
Stowarzyszenia. Informacja na stronie internetowej umieszczana będzie po
zakończeniu jej modernizacji.
5. Przestrzeganie przyjętego kalendarza imprez sportowych.
Wniosek nie zrealizowany, w roku 2016 nadal występują zmiany kalendarza imprez.
Brak egzekwowania przez Komisję Sportu własnych ustaleń.
6. Nadanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia kol. Jerzemu
Szarmachowi i kol. Grzegorzowi Węgrzynkowi.
Wniosek zrealizowany w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
Za Zarząd Stowarzyszenia
Ryszard Masłowski
Prezes Zarządu

