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1.  Wstęp. 
 
Rok 2017 był trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia, w którym Stowarzyszenie było kierowane przez 
Zarząd IV kadencji. Przy względnie uregulowanej sytuacji finansowej Stowarzyszenia – nadal nie udało się 
wypracować żadnego stałego porozumienia w ramach Grupy PKP stabilizującego sytuację Stowarzyszenia, 
podstawowym zadaniem jakie stało przed Zarządem było utrwalanie poprawnych relacji ze spółkami z Grupy 
PKP członkami wspierającymi Stowarzyszenia, Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz Fundacją PKP, a 
więc tymi organizacjami, które w znaczący sposób mogą wesprzeć finansowo i organizacyjnie działalność 
statutową Stowarzyszenia. 
 
Poniższe sprawozdanie przedstawia podstawowe kwestie z działalności Stowarzyszenia w 2017 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). Siedziba 
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 wsparia 
społecznego i konsultacyjnego. 

 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19 listipada 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 roku 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 roku 2017. 
 
W roku 2017 Zarząd pracował w składzie: 

 Ryszard Masłowski – Prezes Zarządu 

 Ryszard Frańczuk – Zastępca Prezesa Zarządu 
 Stanisław Bartniczak – Członek Zarządu 
 Sławomir Puchowski – Członek Zarządu 
 Krzysztof Pasek – Członek Zarządu 

Skład Zarządu w ciągu roku 2017 nie uległ zmianie. 
 
W okresie 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia IV  kadencji odbył 7 formalnych posiedzeń: 

1. W dniu 03 lutego w Warszawie 
2. W dniu 09 maja w Warszawie 
3. W dniu 03 czerwca w Stargardzie 
4. W dniu 24 czerwca w Warszawie 



5. W dniu 16 września w Jastarni 
6. W dniu 05 listopada w Krakowie 
7. W dniu 15 grudnia w Warszawie 

na których podjęto łącznie 25 Uchwał (od numeru 1/IV/2017 do numeru 25/IV/2017), które są 
przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia: 

1. Uchwała nr 1/IV/2017 z 3 lutego – w sprawie przyjęcia PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. 
do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. 

2. Uchwała nr 2/IV/2017 z 3 lutego - w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę sekretariatu 
Stowarzyszenia w roku 2017. 

3. Uchwała nr 3/IV/2017 z 3 lutego - w sprawie przyjęcia planów działania na rok 2017 Komisji 
Stowarzyszenia.  

4. Uchwała nr 4/IV/2017 z 3 lutego - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia ZPK -
Stowarzyszenie. 

5. Uchwała nr 5/IV/2017 z 3 lutego - w sprawie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w Kongresie 
USIC. 

6. Uchwała nr 6/IV/2017 z 3 lutego - w sprawie udziału przedstawiciela Stowarzyszenia w posiedzeniu 
Prezydium FISAIC. 

7. Uchwała nr 7/IV/2017 z 3 lutego - w sprawie realizacji wniosków DKK w Stargardzie (zmiana terminu 
rozliczania kosztów obsługi księgowej, nagroda pieniężna dla pracownika DKK). 

8. Uchwała nr 8/IV/2017 z dnia 9 maja - w sprawie przeksięgowań w wybranych pozycjach kosztów i 
przychodów. 

9. Uchwała nr 9/IV/2017 z dnia 9 maja - w sprawie przyjęcia Sprawozdań Komisji Sportu, Turystyki i 
Kultury za rok 2016. 

10. Uchwała nr 10/IV/2017 z dnia 9 maja - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za rok 2016. 
11. Uchwała nr 11/IV/2017 z dnia 9 maja - w sprawie dofinansowania udziału w mistrzostwach USIC w 

bowlingu w Bułgarii. 
12. Uchwała nr 12/IV/2017 z dnia 3 czerwca - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego 

Stowarzyszenia za rok 2016.  
13. Uchwała nr 13/IV/2017 z dnia 3 czerwca - w sprawie zwiększenia wynagrodzenia za sporządzenie 

Sprawozdania Finansowego za rok 2016. 
14. Uchwała nr 14/IV/2017 z dnia 3 czerwca - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia.  
15. Uchwała nr 15/IV/2017 z dnia 3 czerwca - w sprawie zmiany wielkości udziału DKK w pokrywaniu 

kosztów obsługi  księgowej Stowarzyszenia w roku 2016.  
16. Uchwała nr 16 z dnia 16 września - w sprawie przyjęcia PKP Intercity S.A. do Stowarzyszenia w 

charakterze członka wspierającego. 
17. Uchwała nr 17 z dnia 5 listopada - w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji 

OPAKu w 2017 roku. 
18. Uchwała nr 18 z dnia 5 listopada - w sprawie przyjęcia darowizny i pokrycia  kosztów zakupu 

oprogramowania oraz innych niezbędnych do przygotowania sprzętu komputerowego do pracy. 
19. Uchwała nr 19 z dnia 5 listopada – w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania w związku z 

60-leciem przystąpienia polskich kolejarzy do USIC.  
20. Uchwała nr 20 z dnia 15 grudnia - w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Domu 

Kultury w Stargardzie w roku 2018. 
21. Uchwała nr 21 z dnia 15 grudnia – w sprawie zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie obsługi 

sekretariatu w 2018 roku. 
22. Uchwała nr 22 z dnia 15 grudnia -  w sprawie podwyższenia wynagrodzenia za prowadzenie obsługi 

księgowej od stycznia 2018 roku. 
23. Uchwała nr 23 z dnia 15 grudnia - w sprawie opracowania zasad (polityki) rachunkowości 

Stowarzyszenia.  
24. Uchwała nr 24 z dnia 15 grudnia - w sprawie sfinansowania kosztów druku kalendarzy i zasad jego 

dystrybucji. 
25. Uchwała nr 25 z dnia 15 grudnia - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Domu Kultury 

Stanisława Bartniczaka. 
 
Należy podkreślić bardzo istotny temat podpisania bezterminowego porozumienia ze Związkiem 
Pracodawców Kolejowych w sprawie refundacji składek członkowskich na rzecz USIC i FISAIC, a także 
przyjęcie w charakterze członków wspierających dwóch kolejnych spółek – LHS oraz INTERCITY. Zarząd 
przywiązuje dużą wagę do zachowania poprawnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami 
wspierającymi – zaproszenia do udziału w imprezach (PKP PLK, CARGO SERVICE, INTERCITY) dla 
kierownictwa spółek, spotkania informacyjne, zmieniona forma kalendarza Stowarzyszenia. 
Podkreślić należy nawiązanie współpracy z Fundacją PKP we wspieraniu aktywności kulturalnej kolejarzy. 
Został zorganizowany I Konkurs Malarski, dotowany przez Fundację, zakończony uroczystym spotkaniem w 



Warszawie połączonym z wręczeniem nagród twórcom wyróżnionych prac. Współpraca ta będzie 
kontynuowana w roku 2018. 
Podkreślić należy dobrą współpracę ze spółką PKP CARGO SA (darowizna sprzętu komputerowego) i 
INTERCITY (wspólna inicjatywa finansowania udziału drużyny siatkarskiej w lidze drużyn zakładowych). 
Drużyny reprezentujące polskich kolejarzy uczestniczyły w trzech dyscyplinach w mistrzostwach USIC – 
bowling w Bułgarii z częściowym dofinansowaniem PKP PLK, badmintonie w Szwajcarii, piłce nożnej 
halowej w Czechach – w obydwu tych imprezach wszystkie koszty udziału pokryło Stowarzyszenie. Niestety 
Stowarzyszenie było zmuszone wycofać się z udziału w rozgrywkach eliminacyjnych do mistrzostw w piłce 
nożnej we Francji w 2019 roku z powodu zbyt wysokich kosztów udziału drużyny w eliminacjach w Belgii. 
 

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

 
5.  Sytuacja finansowa Stowarzyszenia. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wybranych pozycji przychodów i kosztów w roku 2016 i 2017. 
 

Rodzaj przychodu lub kosztu 2016 2017 

Przychody razem 1 132 436,58 996 452,87 

Składki członkowskie 110 589,00 100 595,50 

Przychody z imprez statutowych 510 204,78 359 810,26 

Działalność gospodarcza Stargard 218 998,23 234 375,03 

Dotacje Stargard 238 200,00 242 200,00 

Koszty razem 1 088 702,66 974 260,71 

Koszty realizacji imprez statutowych 509 067,43 387 276,46 

Zużycie materiałów i energii 72 398,41 45 385,00 

Usługi obce 129 809,55 91 226,52 

Wynagrodzenia i składki ZUS 297 390,51 306 978,67 

Wynik finansowy działalności 43 733,92 22 192,16 

 
Więcej informacji na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia znaleźć można w zamieszczonym na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Sprawozdaniu finansowym. 
Najistotniejsze działania Zarządu mające na celu racjonalizację i stabilizację przychodów i kosztów 
działalności: 

 pozyskanie nowych członków wspierających (problem zmniejszania się składki w związku ze 
spadkiem zatrudnienia), 

 dokładne rozgraniczanie przychodów i kosztów działalności DKK w Stargardzie w ogólnych kosztach 
Stowarzyszenia, 

 racjonalizacja kosztów imprez statutowych Stowarzyszenia, 

 wystąpienia do zakładów w sprawie udziału w finansowaniu imprez międzynarodowych – 15 euro za 
osobę/dzień, koszty przejazdu. 

 

6.  Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków 
     Stowarzyszenia za rok 2016. 
 
Walne Zebranie Członków, które miało miejsce 24 czerwca 2017 roku w Warszawie, przyjęło 3 wnioski, 
realizacja których przedstawia się następująco: 

1. W sprawie udziału w imprezach międzynarodowych zasadniczo uczestników mistrzostw krajowych.  
Zarząd, we wszystkich międzynarodowych imprezach sportowych, w których uczestniczyła 
reprezentacja Polski w roku 2017, dążył do ustalenia takiego składu reprezentacji w taki sposób, by 
była zgodna z regulaminem USIC. 



2. Organizacja spotkania działaczy byłych i obecnych w związku z jubileuszem 60-lecia przynależności 
Polski do USIC. 
Spotkanie takie miało miejsce w Krakowie w Domu Kultury Kolejarza. W dniach 4-5 listopada zostało 
zorganizowane spotkanie działaczy byłej Rady Głównej Federacji „Kolejarz”, członków założycieli 
Stowarzyszenia „Kolejarz” oraz obecnych działaczy związanych głównie z działalnością sportową w 
związku z 60-leciem przystąpienia polskich kolejarzy do USIC. Na spotkanie zaproszeni również 
zostali przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia. Ogółem wysłano 60 zaproszeń. 
Spotkanie połączone było z wręczeniem okolicznościowych upominków wszystkim zaproszonym. 

3. Umożliwienie opłacania składki członkowskiej przelewem na konto Stowarzyszenia. 
Aktualnie wielu członków Stowarzyszenia korzysta z tej formy regulowania składki członkowskiej. 

 

7. Podsumowanie. 
 
Działalność Stowarzyszenia, mimo dodatniego wyniku działalności, wymaga dalszego doskonalenia i zmian 
w celu dostosowania się do sytuacji w przedsiębiorstwach Grupy PKP. Brak w dłuższej perspektywie 
stabilizacji przychodów może spowodować ograniczenia w działalności, szczególnie udziału w imprezach 
międzynarodowych. Stowarzyszenie wymaga przemyślanych zmian co do form i sposobu prowadzonej 
działalności jak i pozyskania większej grupy społecznych działaczy. 
 
 

Załączniki: 
 

1. Sprawozdanie Komisji Sportu. 
2. Sprawozdanie Komisji Turystyki 
3. Sprawozdanie Komisji Kultury. 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 
 
Ryszard Masłowski                      ……………………………………….. 
 
Ryszard Frańczuk                        ……………………………………….. 
 
Stanisław Bartniczak                    ……………………………………….. 
 
Sławomir Puchowski                    ……………………………………….. 
 
Krzysztof Pasek                           ……………………………………….. 


