
Komunikat Zarządu. 

Zarząd Stowarzyszenia „Kolejarz” informuje, że na posiedzeniu zarządu w dniu 

27.06.2022 we Wrocławiu została podjęta Uchwała o zwołaniu Walnego Zwyczajnego 

Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia w dniu 23.07.2022 w Krakowie 

w Domu Kultury Kolejarza na ul. Św. Filipa. W związku ze epidemią covid, ustawowy 

termin zwołania walnych zebrań członków stowarzyszeń za rok 2021 .został 

wydłużony do 30.09.2021. 

Rozpoczęcie obrad WZC planowane jest na godz. 14 – I termin, w przypadku braku 
kworum II termin godz. 14.15. Przewidywany czas trwania obrad – 4 godz. 

Już wcześniej, bo na posiedzeniu zarządu w dniu 12.05.2022 została podjęta Uchwała 

o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2021. 

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu zarządu została podjęta Uchwała o 

przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021 wraz z załącznikami, które 

stanowią Sprawozdania Komisji Statutowych. 

Wszystkie wymienione w komunikacie dokumenty są umieszczone na stronie 

internetowej Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania. Zarząd Stowarzyszenia 

zwraca się z apelem do wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia o 

zapoznanie się z tymi dokumentami, podstawowymi dla oceny działalności 

Stowarzyszenia i ustaleniu kierunków działania na lata następne. 

Szczegółowy program Walnego Zebrania i pobytu w Krakowie: 

1. Zgłoszenia członków zwyczajnych do udziału w WZC należy kierować do kol. 

Ryszarda Frańczuka email r.franczuk@kolejarz.org tel. 692 248 888 lub do kol. 

Stanisława Wolskiego email s.wolski@kolejarz.org tel. 667 646 180.. 

Ostateczny termin zgłoszeń – godziny południowe w dniu 18 lipca. 

2. W zgłoszeniu należy podać dzień i godzinę przyjazdu do Krakowa oraz zamiar 

korzystania z noclegu z 23/24.07. Możliwy jest przyjazd w piątek 22.07 ale 

wówczas uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszt noclegu z 22/23.07 i 

ewentualnego wyżywienia, na miejscu w Krakowie w DKK. Uzgodniony koszt 

noclegu 50 zł. Wymienione informacje są niezbędne dla wcześniejszego 

przydziału miejsc noclegowych oraz zamówienia odpowiedniej ilości posiłków. 

3. Stowarzyszenie zapewnia wszystkim zgłoszonym członkom zwyczajnym obiad 

w dniu 23.07 – godz.13, kolację po zakończeniu obrad – planowana godz. 19 

oraz w przypadku noclegu śniadanie w dniu 24.07. Ewentualne osoby 

towarzyszące przyjmowane będą w przypadku wolnych miejsc noclegowych i 

zobowiązane są do pokrycia kosztów pobytu na miejscu w Krakowie w DKK. 
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