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1. Wstęp.
Rok 2016 był drugim rokiem działalności Stowarzyszenia, w którym Stowarzyszenie było
kierowane przez Zarząd IV kadencji. Po względnym uregulowaniu sytuacji finansowej
Stowarzyszenia, co nastąpiło w 2014 roku, podstawowym zadaniem jakie stoi przed
Zarządem IV kadencji, jest 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
2016 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. 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 korzystając z pracy społecznej członków zwyczajnych – osób
fizycznych oraz osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu. 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 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 2016 roku.
Rok 2016 Stowarzyszenie rozpoczęło kierowane przez Zarząd w składzie:
Ryszard Masłowski – Prezes Zarządu
Ryszard Frańczuk – Zastępca Prezesa Zarządu
Jerzy Szarmach – Członek Zarządu
Stanisław Bartniczak – Członek Zarządu
Sławomir Puchowski – Członek Zarządu
W miesiącu czerwcu do Zarządu została złożona rezygnacja kol. Jerzego Szarmacha z
funkcji członka Zarządu. Rezygnacja została przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 29
czerwca, także z tą datą w skład Zarządu wszedł kol. Krzysztof Pasek, który na Walnym
Zebraniu Członków w 2015 roku w Stargardzie Szczecińskim otrzymał kolejną największą
ilość głosów.
W okresie 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia IV kadencji odbył 8 formalnych posiedzeń:
1. Posiedzenie w dniu 2 lutego w Warszawie
2. Posiedzenie w dniu 6 kwietnia w Warszawie
3. Posiedzenie w dniu 7 maja w Iławie
4. Posiedzenie w dniu 3 czerwca w Międzyzdrojach
5. Posiedzenie w dniu 29 czerwca w Warszawie
6. Posiedzenie w dniu 12 września w Warszawie
7. Posiedzenie w dniu 3 listopada w Warszawie
8. Posiedzenie w dniu 16 grudnia w Warszawie
na których podjęto łącznie 28 Uchwał (od numeru 1/IV/2016 do numeru 28/IV/2016), które
są przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia:
1. Uchwała nr 1/IV/2016 z 2 lutego - w sprawie planów imprez na 2016 rok
2. Uchwała nr 2/IV/2016 z 2 lutego - w sprawie anulowania uchwały o wysokości
opłaty za wyrobienie legitymacji członkowskiej
3. Uchwała nr 3/IV/2016 z 2 lutego - w sprawie zwrotu kosztów zakupu biletów
imiennych okresowych na rok 2016
4. Uchwała nr 4/IV/2016 z 6 kwietnia - w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego
za rok 2015 i pokrycia straty
5. Uchwała nr 5/IV/2016 z 6 kwietnia - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z
działalności Stowarzyszenia w roku 2015
6. Uchwała nr 6/IV/2016 z 6 kwietnia - w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla
pracowników Domu Kultury w Stargardzie
7. Uchwała nr 7/IV/2016 z 6 kwietnia - w sprawie przyjęcia aneksu do umowy o
świadczenie usług z Kancelarią Prawno-Podatkową
8. Uchwała nr 8/IV/2016 z 6 kwietnia - w sprawie przyjęcia Porozumienia pomiędzy
PKP SA, ZPK i Stowarzyszeniem
9. Uchwała nr 9/IV/2016 z 6 kwietnia - w sprawie wyrażenia zgody na umowę najmu
pomieszczenia w Warszawie na siedzibę Stowarzyszenia
10. Uchwała nr 10/IV/2016 z 7 maja - w sprawie dofinansowania imprez
międzynarodowych USIC i FISAIC
11. Uchwała nr 11/IV/2016 z 7 maja - w sprawie pokrycia kosztów udziału
przedstawicieli Stowarzyszenia w Kongresie USIC w Bułgarii
12. Uchwała nr 12/IV/2016 z 7 maja - w sprawie zwołania Walnego Zebrania
Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
13. Uchwała nr 13/IV/2016 z 3 czerwca - w sprawie przyjęcia planu działalności i planu
finansowego Stowarzyszenia na rok 2016
14. Uchwała nr 14/IV/2016 z 29 czerwca – w sprawie przyjęcia tekstu ujednoliconego
Statutu Stowarzyszenia

15. Uchwała nr 15/IV/2016 z 29 czerwca - w sprawie uzupełnienia składu Zarządu
16. Uchwała nr 16/IV/2016 z 29 czerwca - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy z biurem rachunkowym TAX w Stargardzie
17. Uchwała nr 17/IV/2016 z 29 czerwca - w sprawie uchylenia Uchwały nr 7/IV/2015 z
dnia 20.06.2015 (prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia)
18. Uchwała nr 18/IV/2016 z 12 września - w sprawie udziału przedstawiciela
Stowarzyszenia w Kongresie FISAIC i pokrycia kosztów udziału
19. Uchwała nr 19/IV/2016 z 12 września - w sprawie pokrycia kosztów udziału w
międzynarodowych imprezach sportowych: bieg Bechovice-Praha i tenis stołowy w
Berlinie
20. Uchwała nr 20/IV/2016 z 12 września - w sprawie przyjęcia PKP CARGO SEVICE
Sp. z o.o. do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego
21. Uchwała nr 21/IV/2016 z 3 listopada - w sprawie przyjęcia w poczet członków
wspierających Stowarzyszenia (krajowe organizacje związkowe)
22. Uchwała nr 22/IV/2016 z 3 listopada - w sprawie modernizacji strony internetowej
Stowarzyszenia
23. Uchwała nr 23/IV/2016 z 3 listopada - w sprawie stosowania ulg w opłatach za
udział w imprezach Stowarzyszenia w 2017 roku
24. Uchwała nr 24/IV/2016 z 3 listopada - w sprawie zakupu i wprowadzenia do
eksploatacji w Stowarzyszeniu kas fiskalnych
25. Uchwała nr 25/IV/2016 z 3 listopada - w sprawie pokrycia kosztów przejazdu na
wystawę do Wiednia
26. Uchwała nr 26/IV/2016 z 16 grudnia - w sprawie podwyższenia wynagrodzeń
pracowników Domu Kultury w Stargardzie
27. Uchwała nr 27/IV/2016 z 16 grudnia - w sprawie wewnętrznego rozliczania kosztów
obsługi księgowej Stowarzyszenia
28. Uchwała nr 28/IV/2016 z 16 grudnia - w sprawie zwrotu kosztów zakupu biletów
imiennych okresowych w roku 2017.
Oprócz omawiania spraw, w wyniku których zostały podjęte wymienione uchwały, Zarząd
kontynuował rozpoczęte w 2015 roku, działania zmierzające do trwałego unormowania i
uporządkowania relacji Stowarzyszenia z PKP SA, Związkiem Pracodawców Kolejowych
oraz Fundacją PKP. W wyniku odbytych spotkań i wzajemnej wymiany korespondencji w
roku 2016 obowiązywało Porozumienie 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), które stało się punktem wyjścia do rozmów w celu
wypracowania zasad współpracy w kolejnym 2017 roku. Istotną sprawą było
przygotowanie i wdrożenie zmian w Statucie Stowarzyszenia, które po przyjęciu na
Walnym Zebraniu Członków w Międzyzdrojach zostały zarejestrowane w KRS.
Uzyskano pierwsze pozytywne rezultaty prowadzonej już w 2015 roku akcji informacyjnej
skierowanej do wszystkich kolejowych pracodawców zrzeszonych w Związku
Pracodawców Kolejowych mającej na celu przystąpienie kolejnych pracodawców do
Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego – przystąpienie CARGO SERVICE
Sp. z o.o. oraz organizacji związkowych. Zarząd przywiązuje dużą wagę do zachowania
poprawnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami wspierającymi – zaproszenia
do udziału w imprezach dla kierownictwa zakładów, spotkanie informacyjne, zmieniona
forma kalendarza Stowarzyszenia.
Na chwilę obecną największym wyzwaniem pozostaje uzyskanie akceptacji PKP
INERCITY do przynależności do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.

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 2015 i 2016.
Rodzaj przychodu lub kosztu
Przychody z działalności statutowej (składki)

Rok 2015

Rok 2016

96 463,90

128 064,61

165 000,00

238 200,00

24 445,72

22 768,62

Imprezy statutowe - przychody

589 907,00

510 204,78

Działalność gospodarcza DK Stargard

244 667,63

218 998,23

Koszty imprez statutowych - Stowarzyszenie

589 541,13

509 067,43

Koszty imprez - DK Stargard

53 190,09

47 787,48

Materiały i energia

70 480,21

72 398,41

Wynagrodzenia i składki ZUS

301 554,06

297 390,51

Usługi obce

108 341,85

129 809,55

-8 076,07

43 733,92

Dotacje Stargard
Refundacja z Urzędu Pracy w Stargardzie

Wynik finansowy netto

Zasadnicze działania Zarządu mające na celu uporządkowanie i racjonalizację
przychodów i kosztów Stowarzyszenia:
 comiesięczne regulowanie wzajemnych wewnętrznych zobowiązań pomiędzy
rachunkami Domu Kultury w Stargardzie a Stowarzyszeniem z tytułu należności
publiczno-prawnych,
 zwiększenie przychodów z tytułu wpłat członkowskich członków wspierających,
 obniżenie kosztów obsługi księgowej poprzez przeniesienie obsługi do Stargardu,
 partycypacja w kosztach obsługi księgowej od 2017 roku Domu Kultury w
Stargardzie
 udział zakładów pracy w pokrywaniu kosztów udziału w imprezach
międzynarodowych,
 wprowadzenie zniżkowej opłaty za udział w imprezach sportowych dla uczestników
z zakładów członków wspierających.
Istotnym problemem pozostaje wniesienie opłat za udział w imprezach USIC w wysokości
15 euro za osobę/dzień oraz pokrycie kosztów przejazdu i wyposażenia ekipy.

6. Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z
dnia 4 czerwca 2016 w Międzyzdrojach.

Jedyne wnioski jakie były przyjęte dotyczyły działalności sportowej i dotyczyły
następujących spraw;
1. Kontynuować uzgadnianie z Komisją Sportu zgłoszonych imprez USIC, w których
zamierzamy brać udział.
Udział we wszystkich imprezach USIC oraz skład drużyny ustalany jest w
porozumieniu z komisja sportu.
2. Z każdej narady USIC należy podać do wiadomości członków Stowarzyszenia
sprawozdanie z obrad w j. angielskim i polskim poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
Od roku 2016 jedynym spotkaniem USIC w którym uczestniczą przedstawiciele
Polski jest Kongres, który odbywa się corocznie. Wszystkie informacje dotyczące
tego spotkania umieszczane są na stronie internetowej USIC. Stanowisko Polski w
poszczególnych tematach omawianych na spotkaniu oraz udział w imprezach jest
zawsze uzgadniany przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zobowiązuje się wszystkich organizatorów imprez sportowych do przestrzegania
raz ustalonych terminów w Kalendarzu imprez sportowych. Nie ma zgody na
zmiany terminów.
Sprawa jest ciągłym przedmiotem zainteresowania Komisji sportu i ewentualne
zmiany terminów są przez nią akceptowane.
4. Zobowiązuje się organizatorów do stosowania opracowanych wzorów dokumentów
przy organizacji imprez sportowych i przedstawiać przewodniczącemu Komisji
Sportu do akceptacji komunikatów o zawodach na 45 dni przed imprezą.
Sprawa wewnętrzna Komisji sportu.
5. Wyjazdy na zawody międzynarodowe – proponuje się, aby kierownikiem drużyny
był przedstawiciel spółki, która partycypuje w kosztach wyjazdu.
Sprawa składu drużyny wyjeżdżającej na zawody międzynarodowe uzgadniana jest
przez Komisję sportu.
Za Zarząd Stowarzyszenia
Ryszard Masłowski
Prezes Zarządu

