
                                                             S P R A W O Z D A N I E                        z działalności Komisji Sportu Pracowniczego w roku 2019 
         W roku 2019 Komisja Sportu Pracowniczego prowadziła swoją działalność w zakresie: 

1. Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych stanowiących formę współzawodnictwa 
zakładów pracy o Puchar Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury 
„KOLEJARZ „.  

2. Realizacja  współzawodnictwa zakładów pracy oraz  indywidualnego wśród kolejarzy 
na 10-ciu najlepszych sportowców roku 2019 w  kategorii kobiet i mężczyzn. 

3. Udział w zawodach międzynarodowych. 
4. Udział w Kongresie  USIC. 

 
1. Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych. 

 
W  roku 2019  udało nam się zrealizować w pełni Kalendarz Imprez Sportowych.  
W rywalizacji w ramach  Kalendarza Imprez udział w zawodach wzięło 1281 osób tj. o 215 
więcej niż w roku 2018. 
 Dobrym odzewem ze strony kolejarzy była realizacja zawodów wprowadzonych po raz 
pierwszy w 2019r. do Kalendarza Mistrzostw Polski Kolejarzy w biegu na 10km. Mistrzostwa 
te odbyły się w dniu 31 sierpnia w Tczewie i cieszyły się dużym powodzeniem.  
Ponadto w wyniku dobrej współpracy ze Związkiem Zawodowym Maszynistów 
wprowadziliśmy w roku ubiegłym całoroczne współzawodnictwo na najlepszego maszynistę 
w poszczególnych zawodach. Inicjatywa ta związana była z obchodami 100-lecia działalności 
ZZM.  
Propozycje organizacji Mistrzostw Polski Kolejarzy w pływaniu oraz w piłce plażowej nie 
spotkały się z zainteresowaniem naszego środowiska.  
     2.Realizacja współzawodnictwa zakładów pracy, indywidualnego  w roku 2019.  
Na podstawie współzawodnictwa zakładów pracy w roku 2019 zdecydowanym faworytem 
okazał się Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, który zgromadził w całorocznej punktacji 
295 pkt. Pracownicy tego Zakładu uczestniczyli w 13-tu zawodach Mistrzostw Polski Kolejarzy 
z Kalendarza Imprez  na 15 zorganizowanych. 
VI-tą edycję współzawodnictwa na 10-ciu najlepszych sportowców roku 2019 w kategorii 
kobiet i mężczyzn wygrali ubiegłoroczni zwycięzcy. Irena Bielat z PKP Cargo Zakład 
Dolnośląski potwierdziła swój prymat wśród kobiet zdobywając 95 pkt. Również Sebastian 
Chmielarz z Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy powtórzył wynik z roku 2018 zdobywając 
88 pkt. w całorocznej punktacji. 
 
 
 



    3.Udział w zawodach międzynarodowych. 
W roku 2019 zawodnicy reprezentujący SKSTiK „Kolejarz” uczestniczyli w: 
- Mistrzostwach USIC w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się Samoens we Francji  
w dniach 03 – 08 lutego 2019r.  
Na dziesięć drużyn biorących udział w mistrzostwach w klasyfikacji kobiet zajęliśmy 5-te 
miejsce, natomiast w kategorii mężczyzn zajęliśmy 6-te miejsce. Kierownikiem drużyny był 
kol. Marek Błeszyński.   
- Mistrzostwach USIC w Lekkiej Atletyce, te  rozegrano w dniach 10 – 13. września 2019r. 
w Trutnow w Czechach kategorii kobiet i mężczyzn. W kategorii kobiet na zajęliśmy 3-cie 
miejsce, natomiast w kategorii mężczyzn  zajęliśmy  5-te miejsce. Trenerem drużyny był Piotr 
Grenz natomiast kierownikiem drużyny był Henryk Pytel. 
- Mistrzostwach Mały USIC w Biegu Ulicznym na trasie Bechovice – Praha, które rozegrane 
zostały w dniach 27 – 30 września 2019r w Pradze/Czechy.. W zawodach udział wzięło 9 ekip. 
Nasza drużyna sklasyfikowana została na 2-gim miejscu. Kierownictwo ekipy stanowili Piotr 
Grenz i Karol Pytel. 
      4. Udział w Kongresie USIC. 
Koledzy: Sławomir Młodawski oraz Marek Wójtowicz uczestniczyli w Kongresie USIC, który 
odbył się w Albenie w Bułgarii  w dniach 22 – 25. 05. 2019r,  w trakcie, którego omawiane  
były tematy związane z organizacją imprez międzynarodowych oraz sprawy techniczne 
wynikające z organizacji Mistrzostw USIC.  

5. Wnioski 
Temat realizacji Kalendarza Imprez w roku 2019 omawiano podczas posiedzeń Komisji 
Sportu w dniu 7 czerwca w Krakowie podczas Zebrania Sprawozdawczego Członków 
Stowarzyszenia oraz w  dniu 18 października w Spale w trakcie odbywających się 60 MPK  
w Kręglach. Podczas dyskusji zapadły następujące decyzja: 
- organizatorów wyjazdów reprezentacji na Mistrzostwa USIC zobowiązuje się do 
przeprowadzania naboru do drużyny na podstawie osiągniętych wyników w danej 
dyscyplinie z ostatnich dwóch Mistrzostw Polski Kolejarzy, 
- podjęto decyzję dotyczącą podawania w Komunikatach MPK w Piłce Nożnej wysokości 
opłat wpisowego od jednego uczestnika w zamian wielkości opłaty za całą drużynę, 
- omówiono i zmieniono stosowanie imiennych list zgłoszeń na Mistrzostwa Polski Kolejarzy 
w związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz 
wypracowano wzór takiej listy ( dotyczy podania kategorii zamiast daty urodzenia). 
Sporządził: 
Ryszard Frańczuk                                                                       


