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1. Wstęp.
Rok2019 był rokiem w którym nastąpiło zakończenie działalności Zarządu IV kadencji i rozpoczęcie prac
Zarządu V kadencji – był to rok w którym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków
Stowarzyszenia. Składane Sprawozdanie z działalności obejmuje więc okres w którym Stowarzyszeniem
kierował „stary” zarząd jak i okres w którym kierował zarząd w nowym składzie wybranym na Walnym
Zebraniu. Niestety zakończona kadencja nadal nie przyniosła przełomu w zakresie wypracowania stałego
porozumienia w ramach w ramach Grupy PKP stabilizującego sytuację Stowarzyszenia. Stąd więc
podstawowym zadaniem jakie stało przed ustępującym Zarządem i zostało przejęte przez powołany Zarząd
Zarządem jest 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
zapewniając w ten sposób względną stabilizację sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
Poniższe sprawozdanie przedstawia podstawowe kwestie z działalności Stowarzyszenia w 2019 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.
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 2019.
W roku 2019 w okresie od 01.01.2019 do 08.06.2019 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
a w okresie od 09.06.2019 do 31.12.2019 w składzie:
 Ryszard Masłowski – Prezes Zarządu
 Paweł Szóstak – Zastępca Prezesa Zarządu
 Bartniczak Stanisław – Członek Zarządu
 Irena Bielat – Członek Zarządu
 Ryszard Frańczuk – Członek Zarządu
 Stanisław Wolski – Członek Zarządu

W okresie 2019 roku Zarządy Stowarzyszenia IV i następnie V kadencji odbyły 8 formalnych posiedzeń:
1. W dniu 20 lutego w Warszawie
2. W dniu 30 marca w Warszawie
3. W dniu 15 kwietnia w Warszawie
4. W dniu 13 maja w Stargardzie
5. W dniu 01 lipca we Wrocławiu
6. W dniu 15 września w Warszawie
7. W dniu 09 listopada w Stargardzie
8. W dniu 14 grudnia w Warszawie
na których podjęto łącznie 28 Uchwał (od numeru 1/IV/2019 do numeru 28/V/2019), które są
przechowywane w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia:
1. Uchwała nr 1/IV/2019 z 20 lutego – w sprawie przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok
2019
2. Uchwała nr 2/IV/2019 z 20 lutego - w sprawie częściowego pokrycia kosztów organizacji wernisażu
w Stacji Muzeum.
3. Uchwała nr 3/IV/2019 z 20 lutego - w sprawie dofinansowania rajdu „Marcowe Koty”.
4. Uchwała nr 4/IV/2019 z 20 lutego - w sprawie zwołania Walnego Zwyczajnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego.
5. Uchwała nr 5/IV/2019 z 20 lutego - w sprawie zawarcia umowy zlecenia na poprawę funkcjonalności
i zabezpieczenia strony internetowej Stowarzyszenia.
6. Uchwała nr 6/IV/2019 z 30 marca - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia za rok 2018.
7. Uchwała nr 7/IV/2019 z 30 marca - w sprawie przyjęcia darowizny od Fundacji PKP
8. Uchwała nr 8/IV/2019 z dnia 15 kwietnia - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania
Zarządu z działalności za rok 2018 wraz załącznikami.
9. Uchwała nr 9/IV/2019 z dnia 15 kwietnia - w sprawie udziału w Mistrzostwach USIC w orienteeringu
na Białorusi
10. Uchwała nr 10/IV/2019 z dnia 15 kwietnia - w sprawie udziału w biegu ulicznym Bechovice-Praha
11. Uchwała nr 11/IV/2019 z dnia 15 kwietnia - w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla
najaktywniejszych sportowców w kategorii kobiet i mężczyzn za rok 2018.
12. Uchwała nr 12/IV/2019 z dnia 13 maja - w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w dniu 8 czerwca w Krakowie.
13. Uchwała nr 13/V/2019 z dnia 01 lipca - - w sprawie zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia Zarządu
i w sprawach Stowarzyszenia członków Zarządu.
14. Uchwała nr 14/V/2019 z dnia 01 lipca - w sprawie pokrycia kosztów udziału naszej reprezentacji na
mistrzostwach USIC w L.A. w Czechach
15. Uchwała nr 15/V/2019 z dnia 01 lipca - w sprawie ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia członków
skreślonych.
16. Uchwała nr 16/V/2019 z dnia 01 lipca - w sprawie karty płatniczej dla Stanisława Bartniczaka.
17. Uchwała nr 17/V/2019 z dnia 01 lipca - w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę sekretariatu
Stowarzyszenia.
18. Uchwała nr 18/V/2019 z dnia 15 września - w sprawie zawarcia umowy zlecenia na ocenę prac
konkursowych
19. Uchwała nr 19/V/2019 z dnia 15 września – w sprawie częściowego pokrycia kosztów dojazdu
uczestników mistrzostw USIC w biegach na orientację.
20. Uchwała nr 20/V/2019 z dnia 15 września - –w sprawie pokrycia kosztów przewodnika na rajdzie
„Jesienne pożegnanie”.
21. Uchwała nr 21/V/2019 z dnia 15 września – w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę strony
internetowej Stowarzyszenia
22. Uchwała nr 22/V/2019 z dnia 09 listopada - w sprawie pokrycia kosztów OPAK-u w Krakowie
23. Uchwała nr 23/V/2019 z dnia 09 listopada - w sprawie udziału w Mistrzostwach FISAIC w Brydżu w
Niemczech.
24. Uchwała nr 24/V/2019 z dnia 09 listopada - w sprawie pokrycia kosztów wydania kalendarza

25. Uchwała nr 25/V/2019 z dnia 14 grudnia - w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości
Stowarzyszenia.
26. Uchwała nr 26/V/2019 z dnia 14 grudnia - w sprawie skreśleń oraz anulowania skreśleń członków
zwyczajnych.
27. Uchwała nr 27/V/2019 z dnia 14 grudnia - w sprawie udziału w kongresie USIC w Pradze.
28. Uchwała nr 28/V/2019 z dnia 14 grudnia - w sprawie zmiany wynagrodzeń pracowników DKK w
Stargardzie.
Zarząd przywiązuje dużą wagę do zachowania poprawnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami
wspierającymi – zaproszenia do udziału w imprezach dla przedstawicieli spółek, spotkania informacyjne,
udział przedstawicieli członków wspierających w Walnym Zebraniu.
Niestety w roku 2019, zarząd członka wspierającego Stowarzyszenia „Przewozy Regionalne” podjął uchwałę
o zaprzestaniu współpracy ze Stowarzyszaniem bez podania przyczyny. Przewozy Regionalne nie opłaciły
również składki członkowskiej za okres od IV kwartału 2018 roku. Wielokrotne próby dotarcia do władz spółki
i wyjaśnienia tej sytuacji jak na razie nie zakończyły się pozytywnie.
Podkreślić należy kontynuowanie współpracy z Fundacją PKP we wspieraniu aktywności kulturalnej
kolejarzy. Został zorganizowany we współpracy ze Związkiem Zawodowym Maszynistów z okazji 100-lecia
założenia związku oraz Stacją Muzeum w Warszawie, III Konkurs Malarski, dotowany przez Fundację,
zakończony uroczystym spotkaniem w Stacji Muzeum w dniu 15 września połączonym z wręczeniem nagród
twórcom wyróżnionych prac. Zamiarem Zarządu jest kontynuacja tej współpracy w roku 2019.
Drużyny reprezentujące polskich kolejarzy uczestniczyły w mistrzostwach USIC – narciarstwie alpejskim we
Francji, orientering (biegi na orientację) na Białorusi oraz lekkoatletyce w Czechach z częściowym
dofinansowaniem spółek, których pracownicy wchodzili w skład reprezentacji.
Tradycyjnie już, na zaproszenie kolei czeskich, reprezentacja polskich kolejarzy uczestniczyła w biegu
ulicznym na trasie Bechovice – Praha.
Po raz kolejny z inicjatywy kol. Andrzeja Ampuły został rozegrany turniej w badmintona w ramach Dni
Wolsztyna i Parady Parowozów. Organizacja turnieju została wsparta przez PKP CARGO.
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Kongresie USIC, który miał miejsce w Albenie w Bułgarii i
był Kongresem Sprawozdawczym.
Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie był organizatorem obrad Prezydium FISAIC, który odbył się w dniach
20-23 września w Stargardzie. Organizacja spotkania została pozytywnie oceniona przez jego uczestników.

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia.
Działalność statutowa prowadzona jest w ramach Komisji Sportu, Komisji Turystyki i Komisji Kultury.
Podejmowane przez komisje działania i ich rezultaty zostały przedstawione szczegółowo w sprawozdaniach
tych komisji, które stanowią załączniki do sprawozdania.
Zarząd pragnie w tym miejscu przekazać szczególnie gorące podziękowania tym wszystkim działaczom
Stowarzyszania, których praca społeczna, poświęcony czas wolny i zaangażowanie pozwoliły na dobre
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych imprez w kalendarzach
poszczególnych komisji.
Podjęta w roku 2018 przez kol. Irenę Bielat inicjatywa pozyskania środków zewnętrznych na wsparcie
działalności Stowarzyszenia niestety zakończyła się niepowodzeniem – sporządzony i wysłany wniosek do
Fundacji KGHM o darowiznę pozostał bez odpowiedzi. Zarząd w roku 2019 ponownie wystąpił z wnioskiem
tym razem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie środków finansowych na działalność sportową w
ramach ogłoszonego przez ministerstwo konkursu „Sport dla wszystkich”.
Rok 2019 to kolejny rok nowych inicjatyw kol. Andrzeja Walczyka z Komisji Kultury. Kol. Andrzej Walczyk
poza tym, że włożył wiele pracy w przygotowanie i rozreklamowanie konkursu malarskiego poświęconego
pracy i pasjom maszynisty, kalendarza Stowarzyszenia na rok 2020 oraz skutecznie rozwijał i kontynuował
kontakty praktycznie ze wszystkimi zespołami redakcyjnymi przygotowującymi wewnętrzne wydawnictwa
poszczególnych spółek, dzięki czemu coraz więcej informacji o Stowarzyszeniu dociera do pracowników
zainicjował we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika cykl wykładów na temat „Historia i ochrona
zabytków kolejowych na Ziemiach Polskich”, które odbywają się co miesiąc w siedzibie Stowarzyszenia w
Warszawie na ul. Jaracza. Tematyka ta jest kontynuowana w roku 2020.

5. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia.
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wybranych pozycji przychodów i kosztów w roku 2018 i 2019.

Rodzaj przychodu lub kosztu

Przychody razem

Składki członkowskie

Przychody z działalności statutowej
Działalność gospodarcza Stargard
Dotacje Stargard
Koszty razem

Koszty realizacji imprez statutowych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

2018

2019

1 152 142,52

1 380 728,92

397 933,29

674 210,97

333 200,00

325 200,00

84 782,10

80 222,80

246 564,86

265 794,95

1 070 171,29

1 236 762,62

37 016,62

32 679,38

571 861,52

106 555,41

702 719,24

80 408,94

Wynagrodzenia i składki ZUS

312 702,58

370 525,69

Wynik finansowy działalności

-32 199,68

23 332,51

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

114 170,91

120 633,79

Więcej informacji na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia w roku 2019 znaleźć można w
zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Sprawozdaniu finansowym.
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 2019 zawiesiła swój udział spółka Przewozy Regionalne, skierowano zaproszenie
do wstąpienia do Stowarzyszenia do spółki zależnej INTERCITY Remtrak Sp. z o.o. oraz do CS
Natura Sp. z o.o.)
3. Próby nawiązania współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz spółek z Grupy PKP w
tym szczególnie dla PKP PLK (nawiązanie współpracy z Kolejowymi Zakładami Nawierzchniowymi
„BiezanówSp z o.o.)
4. Prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia społecznie.
5. 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 2019.
Walne Zebranie Członków, które miało miejsce 8 czerwca 2018 roku w Krakowie, przyjęło 4 wnioski,
realizacja których przedstawia się następująco:
1. Komisja sportu wnioskuje, żeby skład reprezentacji na mistrzostwa USIC ustalany był na podstawie
wyników z mistrzostw krajowych z ostatnich dwóch lat.
Wniosek trudny do realizacji ponieważ nie są organizowane zawody krajowe we wszystkich
dyscyplinach mistrzostw USIC np. biegi na orientację, narciarstwo alpejskie, szachy a są w Polsce
zawodnicy kolejarze, którzy mogą z powodzeniem w tych dyscyplinach startować. Inną trudnością
jest fakt, że spółki z Grupy PKP wspierają częściowo wyjazdy zagraniczne ale wyłącznie
pracowników, stąd konieczność ograniczania udziału członków rodzin lub emerytów, mimo że mają
krajowe sukcesy. W niektórych tego typu przypadkach Zarząd wyrażał zgodę na udział w
mistrzostwach USIC pod warunkiem opłacenia przez uczestnika we własnym zakresie wpisowego
np. orientering w 2019, szachy w 2020 roku.
2. Komisja sportu wnioskuje o zorganizowanie mistrzostw w pływaniu na basenie o długości 25 m.
Odpowiednia informacja na ten temat ukazała się na stronie internetowej Stowarzyszenia –
zainteresowania brak. Podobnie zakończyła się również inicjatywa reaktywowania mistrzostw w
tenisie ziemnym. Istotną barierą są koszty organizacji takich imprez, co przy ograniczeniach w
dofinansowaniu ze strony zakładów pracy uniemożliwia organizację zawodów. Rozwiązaniem może
być dołączenie się do zawodów czy imprez organizowanych w kraju jak to ma miejsce w
półmaratonie, biegu na 10 km czy crossie rowerowym.

3. Komisja turystyki wnioskuje o wręczenie odznaczeń na Walnym Zebraniu Członków zasłużonym
działaczom Stowarzyszenia.
W związku z przypadającym w roku 2022 jubileuszem 20-lecia działalności Stowarzyszenia
„Kolejarz”, Zarząd planuje zorganizowania jubileuszowego spotkania, na które zaproszeni i
wyróżnieni zostaną działacze z okresu 20 lat działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja turystyki wnioskuje o rozpropagowanie wśród kolejarzy nordicwalking.
Wniosek oczekuje na praktyczna realizacje ze strony komicji turystyki.

7. Najistotniejsze tematy do podjęcia w kolejnej kadencji władz Stowarzyszenia:
1. Doprowadzenie do uregulowania zasad finansowania udziału w imprezach międzynarodowych USIC
i FISAIC.
2. Pozyskanie kolejnych członków wspierających lub zawieranie umów reklamowych z firmami, których
działalność ma związek z Grupą PKP.
3. Wprowadzenie do Stowarzyszenia, a szczególnie jako organizatorów imprez, nowych członków.
4. Podjęcie starań w celu przyjęcia przez Polskę organizacji międzynarodowej imprezy USIC lub
FISAIC.

8. Podsumowanie.
Działalność Stowarzyszenia, 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 a przede wszystkim zdecydowanego odmłodzenia władz Stowarzyszenia i
organizatorów imprez. Nie zrealizowania tego postulatu w najbliższym okresie czasu może skutkować
zawieszeniem lub zakończeniem działalności Stowarzyszenia po 20 latach działalności.

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