
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA 
SPORTU, TURYSTYKI I KULTURY 

„KOLEJARZ” 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności  Zarządu Stowarzyszenia 

za rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, kwiecień 2019 
 



1.  Wstęp. 
 
Rok 2018 był czwartym 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 2018 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 określonych statutem 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. 
4. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
5. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej, oświaty, rekreacji i zdrowego wypoczynku, 
6. Współpraca z gminami i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych. 
 

Cele Stowarzyszenia zostały rozszerzone na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków w roku 2018 
zmieniającej Statut Stowarzyszenia, na wniosek Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie wynikający ze 
względów formalnych – uzyskanie zgodności z zadaniami Domu Kultury.  
 
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 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 2018. 
 
W roku 2018 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 2018 nie uległ zmianie. 
 
W okresie 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia IV  kadencji odbył 9 formalnych posiedzeń: 

1. W dniu 26 stycznia w Warszawie 
2. W dniu 19 marca w Warszawie 
3. W dniu 20 kwietnia w Stargardzie 
4. W dniu 30 maja w Warszawie 
5. W dniu 22 czerwca w Karpicku 
6. W dniu 17 lipca w Warszawie 
7. W dniu 26 września w Warszawie 
8. W dniu 12 listopada w Warszawie 
9. W dniu 17 grudnia w Warszawie 

na których podjęto łącznie 33 Uchwały (od numeru 1/IV/2017 do numeru 33/IV/2017), które są 
przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia: 

1. Uchwała nr 1/IV/2018 z 26 stycznia – w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji Umowy 
Darowizny pomiędzy Fundacją PKP a Stowarzyszeniem. 

2. Uchwała nr 2/IV/2018 z 26 stycznia - w sprawie przyjęcia planów imprez komisji sportu, turystyki i 
kultury w roku 2018. 

3. Uchwała nr 3/IV/2018 z 26 stycznia - w sprawie dofinansowania rajdu „Marcowe Koty”. 
4. Uchwała nr 4/IV/2018 z 26 stycznia - w sprawie zwrotu kosztów wykupienia biletów sieciowych na 

2018 rok. 
5. Uchwała nr 5/IV/2018 z 26 stycznia - w sprawie udziału w Kongresie USIC w St. Gallen w Szwajcarii. 
6. Uchwała nr 6/IV/2018 z 19 marca - w sprawie dofinansowania rozgrywek ligi siatkówki. 
7. Uchwała nr 7/IV/2018 z 19 marca - w sprawie pokrycia kosztów udziału w turnieju FISAIC w 

Norwegii.  
8. Uchwała nr 8/IV/2018 z dnia 19 marca - w sprawie przyjęcia darowizny środków pieniężnych od 

osoby fizycznej. 
9. Uchwała nr 9/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia za rok 2017. 
10. Uchwała nr 10/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie zwołania Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia. 
11. Uchwała nr 11/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie dalszego finansowania rozgrywek piłki 

siatkowej drużyny IC. 
12. Uchwała nr 12/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie udziału przedstawiciela Stowarzyszenia w 

Kongresie FISAIC i sfinansowania udziału. 
13. Uchwała nr 13/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie zmiany w statucie Stowarzyszenia.  
14. Uchwała nr 14/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie sfinansowania nagród i wyróżnień dla 

najaktywniejszych sportowców i zakładów pracy w roku 2017. 
15. Uchwała nr 15/IV/2018 z dnia 20 kwietnia - w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia Biura 

Rachunkowego TAX. 
16. Uchwała nr 16/IV/2018 z dnia 30 maja - w sprawie przyjęcia planowanego porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
17. Uchwała nr 17/IV/2018 z dnia 30 maja - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności za 

rok 2017 wraz ze Sprawozdaniami Komisji statutowych. 
18. Uchwała nr 18/IV/2018 z dnia 30 maja - w sprawie przyjęcia darowizny Fundacji PKP. 
19. Uchwała nr 19/IV/2018 z dnia 22 czerwca – w sprawie dofinansowania udziału chóru i orkiestry DKK 

w Stargardzie w festiwalu w Austrii.   
20. Uchwała nr 20/IV/2018 z dnia 17 lipca - w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 

Stowarzyszenia. 
21. Uchwała nr 21/IV/2018 z dnia 26 września – w sprawie przyjęcia do stosowania w Stowarzyszeniu 

Polityki ochrony danych osobowych wraz załącznikami. 
22. Uchwała nr 22/IV/2018 z dnia 26 września -  w sprawie wykazu członków Stowarzyszenia 

skreślonych z listy członków. 
23. Uchwała nr 23/IV/2018 z dnia 12 listopada - w sprawie pokrycia kosztów organizacji OPAKu.  
24. Uchwała nr 24/IV/2018 z dnia 12 listopada - w sprawie przyjęcia darowizny spółki PKP Informatyka 

Sp. z o.o. 
25. Uchwała nr 25/IV/2018 z dnia 12 listopada - w sprawie zasad udziału i finansowania udziału w 

mistrzostwach USIC w narciarstwie alpejskim w roku 2019. 
26. Uchwała nr 26/IV/2018 z dnia 12 listopada -  w sprawie refundacji kosztów wynajęcia trenera dla 

zespołu IC przygotowującego się do mistrzostw USIC w siatkówce. 
27. Uchwała nr 27/IV/2018 z dnia 17 grudnia - w sprawie udziału w mistrzostwach USIC w siatkówce w 

2019 roku. 



28. Uchwała nr 28/IV/2018 z dnia 17 grudnia - w sprawie udziału w mistrzostwach USIC w lekkiej 
atletyce w 2019 roku. 

29. Uchwała nr 29/IV/2018 z dnia 17 grudnia - w sprawie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w 
Kongresie USIC w 2019 roku w Bułgarii. 

30. Uchwała nr 30/IVi2018 z dnia 17 grudnia - w sprawie zatrudnienia pracownika i podwyższenia 
wynagrodzeń pracowników DKK w Stargardzie. 

31. Uchwała nr 31/IV/2018 z dnia 17 grudnia - w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę 
sekretariatu Stowarzyszenia w roku 2019. 

32. Uchwała nr 32/IV/2018 z dnia 17 grudnia - w sprawia zwrotu kosztów zakupu biletów sieciowych na 
2019 rok. 

33. Uchwała nr 33/IV/2018 z dnia 17 grudnia - w sprawie zwrotu kol. Marii Ogonowskiej kosztów 
dodatkowego noclegu na Kongresie FISAIC. 

 
Zarząd przywiązuje dużą wagę do zachowania poprawnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami 
wspierającymi – zaproszenia do udziału w imprezach (PKP PLK - bowling, CARGO- narciarstwo alpejskie, 
Przewozy Regionalne – biegi przełajowe) dla kierownictwa spółek, spotkania informacyjne, zmieniona forma 
kalendarza Stowarzyszenia, udział przedstawicieli członków wspierających w Walnym Zebraniu. 
Podkreślić należy kontynuowanie współpracy z Fundacją PKP we wspieraniu aktywności kulturalnej 
kolejarzy. Został zorganizowany II Konkurs Malarski, dotowany przez Fundację, zakończony uroczystym 
spotkaniem w ramach OPAKu w Krakowie połączonym z wręczeniem nagród twórcom wyróżnionych prac. 
Współpraca ta będzie kontynuowana w roku 2019. 
Drużyny reprezentujące polskich kolejarzy uczestniczyły w jednych mistrzostwach USIC – maraton w 
Czechach z częściowym dofinansowaniem spółek, których pracownicy wchodzili w skład reprezentacji PKP 
PLK, CARGO i ENERGETYKA.  
Tradycyjnie już, na zaproszenie kolei czeskich, reprezentacja polskich kolejarzy uczestniczyła w biegu 
ulicznym na trasie Bechovice – Praha. 
W roku 2018, w porozumieniu z PKP INTERCITY, Stowarzyszenie podjęło próbę przygotowania zespołu do 
mistrzostw USIC w siatkówce planowanych na rok 2019 w Albenie w Bułgarii. Niestety, ze względu na 
poziom zespołu, nie dający gwarancji osiągnięcia zadowalającego wyniku, zarząd podjął uchwalę o 
rezygnacji z udziału w tych mistrzostwach. 
Po raz kolejny z inicjatywy kol. Andrzeja Ampuły został rozegrany turniej w badmintona w ramach Dni 
Wolsztyna i Parady Parowozów, tym razem z udziałem reprezentacji kolejarzy fińskich. Organizacja turnieju 
została wsparta przez PKP CARGO. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Kongresie USIC, który miał miejsce w St. Gallen w 
Szwajcarii i był Kongresem Sprawozdawczo-Wyborczym oraz w Kongresie FISAIC w Atenach w Grecji, który 
również połączony był z wyborami władz FISAIC. 
Orkiestra i chór działające w DKK w Stargardzie uczestniczyły w festiwalu FISAIC prezentującym rożne 
formy aktywności kulturalnej kolejarzy, w Austrii. Drużyna brydża sportowego na mistrzostwach Europy 
FISAIC odbywających się w Norwegii zajęła III miejsce. Dużym wydarzeniem był również 70 Kongres 
Kolejarzy Esperantystów we Wrocławiu, w którym brało udział około 150 osób z całego świata, nad którym 
patronat objął Prezes PKP SA 
Zarząd dokonał weryfikacji członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmując za podstawę weryfikacji 
opłacanie składek członkowskich, co stanowi podstawowy obowiązek każdego członka. Ogółem skreślono z 
listy członków 614 członków zwyczajnych o czym ukazał się komunikat na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. Do chwili obecnej nie wpłynęło żadne odwołanie od tej decyzji do rozpatrzenia przez Walne 
Zebranie. Wyłożona na dzisiejszym Walnym Zebraniu lista aktywnych członków Stowarzyszenia obejmuje 
tych wszystkich, którzy maja opłacone składki członkowskie zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (za rok 
2017 lub lata następne). 
 

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. 
Pragnę podkreślić wkład pracy i inicjatywy dwóch członków Stowarzyszenia, szczególnie aktywnych w roku 
2018: kol. Ireny Bielat z Komisji Sportu i kol. Andrzeja Walczyka z Komisji Kultury. Kol. Irena Bielat wystąpiła 
z inicjatywa pozyskania środków na działalność sportową Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych spoza 
PKP i przygotowała wniosek do Fundacji KGHM o darowiznę na realizację imprez z kalendarza na rok 2019. 
Kol. Andrzej Walczyk włożył wiele pracy w przygotowanie i rozreklamowanie konkursu malarskiego, 
kalendarza Stowarzyszenia na rok 2019 a przede wszystkim nawiązał kontakty praktycznie ze wszystkimi 
zespołami redakcyjnymi przygotowującymi wewnętrzne wydawnictwa poszczególnych spółek, dzięki czemu 
coraz więcej informacji o Stowarzyszeniu dociera do pracowników. Informacja o naszej działalności pojawiła 



się w magazynie pokładowym INTERCITY „W podróż” wykładanym w pociągach IC, wydawnictwie „Raport 
Kolejowy” oraz nawiązał współpracę ze Stacją Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa). 
 
5.  Sytuacja finansowa Stowarzyszenia. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wybranych pozycji przychodów i kosztów w roku 2017 i 2018. 
 

Rodzaj przychodu lub kosztu 2017 2018 

Przychody razem 996 452,87 1 152 142,52 

Składki członkowskie 100 595,50 84 782,10 

Przychody z działalności statutowej 359 810,26 397 933,29 

Działalność gospodarcza Stargard 234 375,03 246 564,86 

Dotacje Stargard 242 200,00 333 200,00 

Koszty razem 974 260,71 1 070 171,29 

Koszty realizacji imprez statutowych 454 820,11 571 861,52 

Zużycie materiałów i energii 45 385,00 37 016,62 

Usługi obce 91 226,52 106 555,41 

Wynagrodzenia i składki ZUS 306 978,67 312 702,58 

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  114 170,91 

Wynik finansowy działalności 22 192,16 -32 199,68 

 
Więcej informacji na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia w roku 2018 znaleźć można w 
zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Sprawozdaniu finansowym. 
W poniższej tabeli przedstawiono wynik finansowy Stowarzyszenia za poszczególne lata IV kadencji 
zarządu: 
 

Rok obrachunkowy Wynik finansowy 

2015 -8 076,07 

2016 43 733,92 

2017 22 192,16 

2018 -32 199,68 

ogółem 25 650,33 

 
Najistotniejsze działania Zarządu mające na celu racjonalizację i stabilizację przychodów i kosztów 
działalności: 

1. Prowadzenie rozdziału przychodów i kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia i działalności 
DKK w Stargardzie. Istotny problem stanowi zabezpieczenie środków na podatek VAT, który musi 
być opłacony ze środków własnych. 

2. Systematyczne podejmowanie prób pozyskania nowych członków wspierających Stowarzyszenia 
(niestety w roku 2018 zawiesiła swój udział LHS Sp. z o.o.) 

3. Prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia społecznie. 
4. Podejmowanie starań w celu współfinansowania udziału w imprezach zagranicznych podmiotów z 

Grupy PKP lub sponsorów. 
 

6.  Realizacja wniosków z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków 
     Stowarzyszenia za rok 2016. 
 
Walne Zebranie Członków, które miało miejsce 23 czerwca 2018 roku w Karpicku k/Wolsztyna, przyjęło 11 
wnioski, realizacja których przedstawia się następująco: 

1. W sprawie wypracowania zasad współpracy ze spółkami Grupy PKP w finansowaniu udziału w 
imprezach międzynarodowych.  



Mimo podejmowania w tej sprawie szeregu działań, żadna ze spółek wspierających systemowo nie 
uczestniczy w finansowaniu udziału jej pracowników w imprezach międzynarodowych. Każdorazowo 
są to indywidualne decyzje podejmowane na wniosek Stowarzyszenia i dotyczą wyłącznie 
pracowników i nie równoważą całości kosztów związanych z imprezą.  

2. Zaktywizować działalność w pozyskiwaniu nowych członków.  
Jest to zadanie, które powinno być realizowane przez wszystkich członków Stowarzyszenia w 
swoich miejscach pracy a nie tylko zarząd. Nowi członkowie w zasadzie są w przypadku wyjazdu na 
imprezę międzynarodową – w roku 2018 przyjęto ogółem 39 nowych członków zwyczajnych. 

3. Zintensyfikować działalność w pozyskiwaniu nowych członków wspierających. 
W roku 2018 nie przyjęto nowych członków wspierających a po roku opłacaniu składki członkowskiej 
zaprzestała opłacania składki LHS Sp z o.o.  

4. Rozeznać możliwość współpracy z firmami wykonującymi inwestycje w infrastrukturze kolejowej. 
Została przygotowana lista firm współpracujących z PKP i systematycznie są i w dalszym ciągu będą 
kierowane do nich wnioski w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem. Zarówno wniosek poprzedni 
jak i ten stanowić powinny przedmiot dalszych działań ze strony nowego zarządu Stowarzyszenia. 

5. Rozpropagować wśród młodych pracowników informacje o działalności Stowarzyszenia. 
Jest to również zadanie do realizacji przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Działania zarządu 
polegały na włączeniu do kalendarza imprez nowych dyscyplin sportowych lub nowych działań 
artystycznych w celu przyciągnięcia nowych uczestników. Strona Stowarzyszenia jest dostępna na 
Facebooku, pojawiło się wiele informacji w wydawnictwach spółek. 

6. Przeprowadzić weryfikację ilości członków Stowarzyszenia. 
Realizację wniosku omówiono przy przedstawianiu pracy zarządu. 

7. Pozyskiwanie pomieszczeń dla prezentacji prac twórców kolejarzy. 
Do Stowarzyszenia nie zwróciła się w tej sprawie żadna organizacja zrzeszająca twórców amatorów 
kolejarzy i byłych kolejarzy. 

8. Wykonać baner promujący Stowarzyszenie i banery firm wspierających. 
Został wykonany rollap promujący Stowarzyszenie, który jest prezentowany na każdej imprezie 
Stowarzyszenia poczynając od ubiegłorocznych mistrzostw w kręglach w Tomaszowie. Nie jest 
zasadne wykonanie banerów firm wspierających bo na każde ich użycie byłaby wymagana zgoda na 
ich prezentację. 

9. Zorganizować w DKK w Stargardzie wystawę wycinanek. 
Komisja Kultury nie podjęła działań w zakresie realizacji tego wniosku w roku 2018. 

10. We współpracy z Fundacją PKP zorganizować konkurs „Zielnik roślin rosnących przy torach” 
Komisja Kultury nie podjęła działań w zakresie realizacji tego wniosku w roku 2018. 

11. Wykonanie na stronie internetowej Stowarzyszenia zakładki „Galeria”. 
Wniosek do dalszej realizacji przez nowy zarząd. Dla jego poprawnej realizacji jest potrzebne 
wskazanie osoby, która weźmie odpowiedzialność za weryfikacje zgłaszanych do umieszczenia w 
zakładce informacji i prac, będzie odpowiedzialna za ich umieszczenie i poprawne działanie zakładki. 
 

7. Najistotniejsze tematy do podjęcia w kolejnej kadencji władz Stowarzyszenia: 
 

1. Doprowadzenie do uregulowania zasad finansowania udziału w imprezach międzynarodowych USIC 
i FISAIC. 

2. Wprowadzenie stałego odpłatnego nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej 
Stowarzyszenia, w tym odpowiedzialności za weryfikację umieszczanych informacji. 

3. Pozyskanie kolejnych członków wspierających lub zawieranie umów reklamowych z firmami, których 
działalność ma związek z Grupą PKP. 

4. Wprowadzenie do  Stowarzyszenia, a szczególnie jako organizatorów imprez, nowych członków. 
5. Podjęcie starań w celu przyjęcia przez Polskę organizacji międzynarodowej imprezy USIC lub 

FISAIC. 
 

 

7. Podsumowanie. 
 
Działalność Stowarzyszenia, mimo dodatniego wyniku działalności za cały czteroletni okres działalności 
zarządu IV kadencji, 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                           ……………………………………….. 


