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1.  Wstęp. 
 
Rok 2021 był drugim pełnym rokiem kalendarzowym i obrachunkowym pracy Zarządu V kadencji. W związku 
z ciągle brakującym przełomem w zakresie wypracowania stałego porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem 
a Grupą PKP, stabilizującego sytuację Stowarzyszenia, podstawowym zadaniem jakie stanęło przed 
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 2021 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 2021. 
 
W roku 2021 w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Zarząd pracował 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 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia V  kadencji odbyły 6 formalnych posiedzeń: 
1. W dniu 30 marca w trybie zdalnym 
2. W dniu 11 czerwca w Suchedniowie 
3. W dniu 13 lipca we Wrocławiu 
4. W dniu 17 września w Jastarni 
5. W dniu 6 listopada we Wrocławiu 
6. W dniu 11 grudnia w Krakowie 

na których podjęto łącznie 21 Uchwał (od numeru 1/V/2021 do numeru 20/V/2021), które są przechowywane 
w aktualnej siedzibie Stowarzyszenia: 

1. Uchwała nr 1/V/2021 z 30 marca – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia za rok 2020; 

2. Uchwała nr 1a/V/2021 z 30 marca - w sprawie uznania wskazanej należności za nieściągalną oraz 
spisania wskazanej kwoty w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.  

3. Uchwała nr 2/V/2021 z 30 marca - w sprawie przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 
2021.  

4. Uchwała nr 3/V/2021 z 30 marca - w sprawie zakupu wydawnictwa „Historia Polskich Kolei”. 
5. Uchwała nr 4/V/2021 z 11 czerwca - w sprawie zmiany wynagrodzenia i zatrudnienia pracowników 

DKK w Stargardzie. 
6. Uchwała nr 5/V/2021 z 11 czerwca - w sprawie przyjęcia darowizny Fundacji Grupy PKP. 
7. Uchwała nr 6/V/2021 z 11 czerwca - w sprawie podpisania umowy o zarządzanie Pracowniczym 

Planem Kapitałowym. 
8. Uchwała nr 7/V/2021 z dnia 11 czerwca - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu 

z działalności za rok 2020.. 
9. Uchwała nr 8/V/2021 z dnia 11 czerwca - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia. 
10. Uchwała nr 9/V/2021 z dnia 13 lipca - w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia w dniu 31 lipca w Krakowie. 
11. Uchwała nr 10/V/2021 z dnia 13 lipca - w sprawie anulowania Uchwały nr 1/V/2021 z dnia 

30.03.2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 
2020 oraz przyjęcia i  zatwierdzenia zmienionego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 
2020. 

12. Uchwała nr 11/V/2021 z dnia 13 lipca - w sprawie udziału w biegu ulicznym Bechovice-Praha. 
13. Uchwała nr 12/V/2021 z dnia 13 lipca - w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę wszelkich 

imprez organizowanych przez  Stowarzyszenie.  
14. Uchwała nr 13/V/2021 z dnia 13 lipca - w sprawie dofinasowania kosztu autokaru dla uczestników 

imprezy „Pod wesołym plecakiem” 
15. Uchwała nr 14/V/2021 z dnia 17 września - w sprawie zawarcia z firmą ubezpieczeniową Allianz 

polisy na ubezpieczenie działalności Stowarzyszenia od odpowiedzialności cywilnej. 
16. Uchwała nr 15/V/2021 z dnia 6 listopada - w sprawie udziału w turnieju brydża FISAIC w Niemczech 

w 2022 roku.. 
17. Uchwała nr 16/V/2021 z dnia 6 listopada - w sprawie sporządzenia Aneksu do uchwały nr 1/2003 z 

dnia 8 stycznia 2003r., dotyczącego zmiany składek członków zwyczajnych. 
18. Uchwała nr 17/V/2021 z dnia 11 grudnia - w sprawie zmiany wynagrodzeń pracowników DKK w 

Stargardzie. 
19. Uchwała nr 18/V/2021 z dnia 11 grudnia – w sprawie zwrotu kosztów zakupu biletów sieciowych na 

2022. 
20. Uchwała nr 19/V/2021 z dnia 11 grudnia – w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę 

wszelkich imprez organizowanych przez  Stowarzyszenie. 
21. Uchwała nr 20/V/2021 z dnia 11 grudnia – w sprawie zawarcia umowy zlecenia na obsługę strony 

internetowej Stowarzyszenia.. 
 
Zarząd przywiązuje dużą wagę do zachowania poprawnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami 
wspierającymi – udziału w imprezach przedstawicieli spółek (IC w biegach przełajowych w Jastarni)),  udział 
przedstawicieli członków wspierających w Walnym Zebraniu. 
W roku 2021 nie nastąpiły zmiany w składzie członków wspierających Stowarzyszenia. 
Niestety w roku 2021 nadal nie nastąpiła wznowienie przynależności do Stowarzyszenia spółki Przewozy 
Regionalne – obecnie Polregio. 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, co miało swój wyraz w roku 2021 poprzez uzyskanie wsparcia finansowego w formie darowizny na 
organizację konkursu malarskiego.  
Stan epidemii nadal paraliżował aktywność międzynarodową Stowarzyszenia. Planowany był udział 
reprezentacji polskich kolejarzy w ramach USIC w turnieju szachowym w Bułgarii, biegach przełajowych w 



Niemczech i w biegu ulicznym w Czechach oraz w ramach FISAIC w turnieju brydża w Niemczech. Z imprez 
tych doszedł tylko do skutku turniej szachowy w Bułgarii po kilkakrotnej zmianie terminu oraz bieg uliczny w 
Pradze. 
Nie odbył się również Kongresy FISAIC, a Kongres USIC, który miał miejsce w listopadzie w Pradze  był 
tylko Kongresem Sprawozdawczym – kadencja władz USIC została przedłużona na kolejny rok. 
 

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. Ze względu na trwający stan epidemii, rok 2021 był 
nadal bardzo trudny dla wszystkich komisji statutowych i ich działalność w roku 2021 różniła się od lat 
poprzednich.  
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 tych imprez, które mimo trudnych warunków i narzuconych 
ograniczeń  udało się przeprowadzić. 
 
5.  Sytuacja finansowa Stowarzyszenia. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wybranych pozycji przychodów i kosztów w roku 2019 i 2020. 

 
 

Rodzaj przychodu lub kosztu 2020 2021 

Przychody razem 836 472,27 1 035 038,92 

Składki członkowskie 90 159,50 86 889,60 

Przychody z działalności statutowej 144 806,02 337 667,89  

Działalność gospodarcza Stargard 243 970,57 252 790,90 

Dotacje Stargard 322 200,00 322 200,00 

Koszty razem 710 842,32 954 813,49 

Koszty realizacji imprez statutowych 144 415,36 351 189,15 

Zużycie materiałów i energii 49 797,55 50 561,44 

Usługi obce 98 514,06 91 109,59 

Wynagrodzenia i składki ZUS 348 518,90 403 149,87 

Wynik finansowy działalności 24 472,15 -2 591,45 

 
Więcej informacji na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia w roku 2020 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. Prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia społecznie. 
3. Zmiany w zakresie obsługi sekretariatu Stowarzyszenia mające na celu obniżenie kosztu obsługi. 
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 2020. 
 

1. Walne Zebranie Członków, które miało miejsce 31 lipca 2021 roku w Krakowie, podjęło uchwałę w 
sprawie podniesienia składki członkowskiej członków zwyczajnych o 100% tj. do kwoty 24 zł. 



Uchwałą ta została zrealizowana przez podjęcie Uchwały Zarządu nr 16/V/2021 z dnia 6 listopada. 
Nowa wysokość składki członkowskiej została opublikowana na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 

2. Zdecydowano o powołaniu zespołu organizacyjnego do przygotowania obchodów jubileuszu 20-
lecia Stowarzyszenia przypadającego w roku 2022, któremu przewodniczy kol. Andrzej Walczyk. Ze 
względu na problemy zdrowotne kol. Andrzeja zespół faktycznie rozpoczął działalność w roku 2022. 
Zamiarem zespołu jest przygotowanie monografii Stowarzyszenia za okres działalności oraz 
przygotowanie okolicznościowego spotkania działaczy Stowarzyszenia w IV kwartale 2022 roku. 

3. Nadal nie udało się znaleźć osoby ze znajomością języka angielskiego, która pełniłby funkcję 
tłumacza w Stowarzyszeniu. Temat nadal aktualny. 

4. Ciągle również pozostaje aktualny apel do wszystkich członków Stowarzyszenia i organizatorów 
imprez o pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia. 

5. Kolejny wniosek dotyczył zakresu działania Komisji Sportu i jego realizacja jest przedmiotem 
zainteresowania tej komisji a dotyczy formy informowania o imprezach sportowych Stowarzyszenia. 

 
 

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

1. Odbudowa działalności Stowarzyszenia po wygaśnięciu epidemii do poziomu przed jej wystąpieniem.  
2. Pozyskanie kolejnych członków wspierających lub zawieranie umów reklamowych z firmami, których 

działalność ma związek z Grupą PKP. 
3. Wprowadzenie odpłatności za udział w imprezach międzynarodowych Stowarzyszenia. 
4. Wprowadzenie do  Stowarzyszenia, a szczególnie jako organizatorów imprez, nowych członków. 
5. Organizacja jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia. 

 
 

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. 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia: 
 
Ryszard Masłowski                      ……………………………………….. 
 
Paweł Szóstak                             ………………………………………. 
 
Irena Bielat                                   ………………………………………. 
 
Ryszard Frańczuk                        ……………………………………….. 
 
Stanisław Bartniczak                    ……………………………………….. 
 
Stanisław Wolski                           ………………………………………. 
 


