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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO REGIONALNEGO ZWIĄZKU KOLARSKEIGO 

ZA 2020 ROK 

 

 Pracami Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego kieruje 9-osobowy 

Zarząd wybrany 11.10.2016 r. w składzie: prezes – Dawid Sobura, wiceprezesi – Tomasz 

Brożyna, Zbigniew Piątek, sekretarz – Jan Tarnawski oraz członkowie – Marian Forma, 

Tadeusz Jóźwik, Ryszard Kwaśniewski, Alojzy Sobura, Mariusz Witecki. W dniu 27.02.2020 

zmarł członek zarządu Józef Sobura. W związku z tym złożono odpowiednie dokumenty 

w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 

w celu wykreślenia Józefa Sobury z funkcji członka zarządu związku.  Kontrolną 

działalnością Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego w tym szczególnie 

gospodarką finansową pod względem celowości, rzeczywistości i gospodarowania 

posiadanymi środkami zajmuje się 4-osobowa Komisja Rewizyjna w składzie: 

przewodniczący – Kazimierz Stafiej, sekretarz – Michał Zarychta, członkowie – Monika  

Baćkowska-Barchan, Łukasz Dudała 

 Zebrania Zarządu odbywały się cyklicznie przynajmniej raz w kwartale nie licząc 

licznych konsultacji mailowych i telefonicznych. W związku z wprowadzonymi 

ograniczeniami związanymi z koronawirusem SARS-CoV 2 większość zebrań odbywała się 

w formie zdalnej.  Działalność wszystkich członków władz Związku polega na działalności 

wyłącznie społecznej. 

 W Krajowym Rejestrze Sądowym Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski 

wpisany jest do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Sądu Rejonowego w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr. 000005317. Konto bankowe 

Związku prowadzi Bank Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach. Dostęp do konta 

posiadają prezes i wiceprezesi. Obsługę finansową Związku prowadzi Firma Rachunkowa 

Victaurus w Kielcach. Główną księgową Związku jest pani Justyna Kobos. 

Na portalu społecznościowym Facebook funkcjonuje profil ŚRZKol. gdzie pojawiają 

się na bieżąco informacje o kolarstwie w regionie i nie tylko. Na podstronie Polskiego 

Związku Kolarskiego pod adresem swi.pzkol.pl działa strona Związku. Na stronie można 

znaleźć wszelkie informacje dotyczące działalności ŚRZKol. między innymi: władze i dane 

kontaktowe, statut ŚRZKol, dokumenty do pobrania do wyrobienia licencji, dane klubów 

i stowarzyszeń, listę zawodników, kalendarz imprez, przepisy sportowe, informacje 

o wydarzeniach i wyścigach kolarskich, krótkie relacje z zawodów, wyniki, klasyfikacje, 

galerie zdjęć. 

 W dniu 27 lutego odszedł od nas Józef Sobura jeden z członków zarządu ŚRZkol. Jest 

to nie wątpliwie ogromna strata dla świętokrzyskiego jak i ogólnopolskiego środowiska 

kolarskiego. Nie ma chyba osoby związanej z kolarstwem, która by go nie znała. 

Z ukochanym sportem związany był praktycznie w każdej funkcji, najpierw jako zawodnik, 

później trener, sędzia klasy narodowej, działacz i organizator wyścigów. Poza działalnością 



w związku był również przewodniczącym Kolegium Sędziów ŚRZkol., aktywnym sędzią 

honorowym PZKol. W ostatnich latach był organizatorem wielu wyścigów ogólnopolskich 

kategorii masters, w których często brał udział jako zawodnik. Zawsze na pierwszym miejscu 

stawiał młodzież. Jeżdżąc aktywnie na rowerze starał się zawsze przekazać im cenne 

wskazówki. Chciał też aby mieli oni możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w 

rywalizacji. Przy organizowanych przez niego zawodach zawodnicy młodszych kategorii też 

mieli swoje wyścigi. Był jednym z pomysłodawców Świętokrzyskiej Ligi Szkółek 

Kolarskich. Będzie nam go bardzo brakowało.  

Wprowadzone restrykcje w związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV 2 

bardzo utrudniły działalność związku w 2020 roku. Sprawozdanie z działalności związku 

w 2019 roku zostało opublikowane na stronie internetowej. Nie odbyło się coroczne 

sprawozdawcze walne zgromadzenie ŚRZKol. W kwietniu nie odbyła się tradycyjna  Msza 

Święta w intencji rozpoczynającego się sezonu kolarskiego 2020 pod przewodnictwem 

biskupa Mariana Florczyka. Nie zorganizowano cyklu Świętokrzyskiej Ligi Szkółek 

Kolarskich gdyż do lipca nie można było organizować wydarzeń sportowych. 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – poziom pierwszy Szkółki 

Kolarskie w województwie działa 15 szkółek kolarskich: w Bielinach, Bilczy, Bodzentynie, 

Chęcinach, Chmielniku, Daleszycach, Jeziorku, Kielcach, Łopusznie, Masłowie, Miedzianej 

Górze, Piekoszowie, Sitkówce-Nowinach, Strawczynie i Wilczycach.  Koordynatorem 

programu w naszym województwie jest Ryszard Kwaśniewski. Niestety działalność szkółek 

w 2020 roku była mocno ograniczona ze względu na panującą sytuację. Mimo trudnych 

okoliczności zawodnicy z naszego regionu brali udział w konsultacjach oraz w zawodach, 

w skróconym sezonie kolarskim. 

 Od 2020 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – poziom drugi 

Kolarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego, województwo świętokrzyskie zostało podłączone 

do Ośrodka działającego w województwie śląskim. W ramach tego programu odbyło się 

8 dniowe zgrupowanie dla czterech juniorów młodszych. Całkowicie sfinansowane ze 

środków programowych w wysokości 4200,00zł. 

 Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarki w ramach realizacji zadań zleconych na 

realizacje współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży otrzymuje środki finansowe 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego i rozlicza bezpośrednio w Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach. 

Trenerem kadry woj. Świętokrzyskiego jest Ryszard Kwaśniewski. Wysokość funduszy jaką 

mieliśmy do dyspozycji ustalona została na podstawie współczynnika zdobyczy punktowych 

osiągniętych przez udział zawodników w punktowanych zawodach w okresie poprzedniego 

sezonu. Szczupłość środków jakimi dysponowaliśmy i wskazanie ich przeznaczenia i adresata 

nie pozwalała niestety wspomóc słabszych klubów.  

W 2020 roku Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski otrzymał za pośrednictwem 

Świętokrzyskiej Federacji Sportu 12294,50zł (w 2019r. 17490zł, w 2018r. 16288zł, w 2017r. 

15612zł, w 2016r. 20300zł) na szkolenie dzieci i młodzieży w tym: 

- za punkty współzawodnictwa dzieci i młodzieży z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 3600,50zł  (w 2019r. 3000zł, w 2018r. 5200zł, w 2017r. 1400zł, w 2016r. 

14300zł) 



- na Kadrę Wojewódzką kat. Młodzik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego 3024zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki  5670zł (w 2019r. 5040zł 

z UMWŚ 9450zł z MSiT, w 2018r. 3528zł z UMWŚ 7560zł z MSiT, w 2017r. 1932zł 

z UMWŚ 3780zł z MSiT, w 2016r. nie było szkolenia kadry dla kat. Młodzik). 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo jest istotnym elementem całego procesu 

szkoleniowego. Jest to niewątpliwie wyzwanie również dla całego Zarządu ŚRZKol, ale także 

dla lokalnych działaczy we wszystkich istniejących ośrodkach kolarskich w naszym 

województwie mających na celu dobro i dalszy rozwój naszej dyscypliny sportu. 

Mimo trudnej sytuacji cieszą rezultaty uzyskiwane przez naszych zawodników na 

imprezach rangi mistrzowskiej. Do najlepszych należą (kolejność alfabetyczna): 

- Banasiński Waldemar –  Browar Fortuna - kategoria masters 60B,  mistrzostwo polski 

w kolarstwie przełajowym, 

- Bandura Małgorzata -  Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Daleszyce  klasa VIII, Dek 

Meble Cyclo Korona Kielce kategoria młodziczka, 2m międzywojewódzkie mistrzostwa 

młodzików sprint drużynowy,  

- Kaczmarczyk Gabriela - Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Daleszyce klasa VII, 

młodziczka – 2m międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików ze startu wspólnego, 1m 

międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików 250m ze startu lotnego, 2m międzywojewódzkie 

mistrzostwa młodzików sprint drużynowy, 1m międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików 

wyścig punktowy, 1m mistrzostwa polski szkółek kolarskich w kolarstwie torowym 250m ze 

startu lotnego, 1m mistrzostwa polski szkółek w kolarstwie torowym scratch, 1m mistrzostwa 

polski szkółek kolarskich w kolarstwie torowym wyścig eliminacyjny, 1m mistrzostwa polski 

szkółek kolarskich w kolarstwie torowym wyścig punktowy,  

- Kaczmarczyk Kacper - Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Daleszyce klasa VIII, Dek 

Meble Cyclo Korona Kielce młodzik, 3m międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików 

w jeździe dwójkami na czas 

- Kostecki Patryk- Domin Sport, elita, 2m mistrzostwa polski w kolarstwie przełajowym,  

- Kwiatek Kacper - Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Daleszyce klasa VIII, Dek Meble 

Cyclo Korona Kielce młodzik, 2m międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików ze startu 

wspólnego, 3m międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w jeździe dwójkami na czas, 1m 

mistrzostwa polski szkółek kolarskich w kolarstwie torowym 250m ze startu lotnego, 1m 

mistrzostwa polski szkółek w kolarstwie torowym scratch, 2m mistrzostwa polski szkółek 

kolarskich w kolarstwie torowym wyścig eliminacyjny, 

- Ungier Bartosz - Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Daleszyce klasa VIII, Dek Meble 

Cyclo Korona Kielce junior młodszy, 3m mistrzostwa polski szkółek kolarskich jazda 

indywidualna na czas 

Do finałowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii junior młodszy 

w wyścigu ze startu wspólnego zakwalifikowało się trzech zawodników DEK Meble Cyclo-



Korony Kielce: Maciejewski Szymon, który zajął 11 miejsce, Lisowski Dawid i Ungier 

Bartosz nie ukończyli wyścigu. 

W 2020 roku w województwie świętokrzyskim odbyły się następujące zawody 

organizowane przez organizatorów z regionu wpisane do Kalendarza ŚRZKol: 

- 8 maratonów „MTB Cross Maraton” 

 

do Kalendarza PZKol: 

- Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym organizowane przez Stowarzyszenie 

Miłośników Hubala 

 Kolegium Sędziów ŚRZKol. działało w ograniczonym trybie ze względu na małą ilość 

zawodów w regionie. Na liście sędziów głównych imprez centralnych znajdowali się Adam 

Machnik i Dawid Sobura. Nasi sędziowie reprezentowali nasz Region na najważniejszych 

zawodach m.in. Mistrzostwach Polski, Tour de Pologne, Dookoła Mazowsza, Karpacki 

Wyścig Kurierów. Martwi powiększająca się średnia wieku naszych sędziów. Brak młodych 

chętnych do zdawania egzaminów i zaangażowania.  

 Ze składek członkowskich i opłat za licencje na konto Związku w 2020 roku wpłynęło 

2430zł.  

Informacja o wpłacaniu składek członkowskich oraz opłat za licencje (załącznik tabela).  

Opłacono wszystkie bieżące należności Związku na łączną kwotę 1577zł tj.: 

- 1000,00zł - opłata  do Świętokrzyskiej Federacji Sportu za 2020 r. 600zł – składka 

członkowska, 400zł – opłata za obsługę administracyjno-księgową 

- 188,00 zł- opłata do Małopolskiego Związku Kolarskiego za wydruk licencji plastikowych i 

ich wysyłanie  

- 168,00zł - obsługa miesięczna konta bankowego 12 x 14zł 

- 220,00zł – opłata za bankowość elektroniczną 11 x 20zł (opłata wprowadzona od lutego 

2020) 

- 1,00zł – opłaty i prowizje (za przelewy) 

Nie dokonano wpłaty członkowskiej do Polskiego Związku Kolarskiego w wysokości 1300zł 

ze względu na zablokowane konta bankowe PZKolu przez zajęcia komornicze. 

Na koniec 2020 roku stan konta Związku to 5 912,90zł. 

Bilans rachunków uznania 2430zł – obciążenia 1577zł = 853zł (w tym zaległa składka 

członkowska do PZKolu 1300zł co daje 447zł na minusie). 

Sprawozdanie finansowe i bilans za 2020 rok zostały przygotowane przez biuro rachunkowe 

Victaurus i w najbliższym czasie zostaną złożone do Urzędu Skarbowego. 

W sprawach finansowych Zarząd podjął w 2020 roku uchwały: 



- o utrzymaniu składki członkowskiej w wysokości 200zł rocznie dla klubów i stowarzyszeń 

zrzeszonych w ŚRZKol.  

- o kontynuowaniu wyrabiania licencji zgodnie z wytycznymi PZKol. w systemie SINKO 

oraz drukowanie licencji plastikowych w Małopolskim Związku Kolarskim w Krakowie za 

odpłatnością 5zł/1sztuka ze względu na brak środków, aby zakupić specjalną drukarkę dla 

ŚRZKol. 

- o utrzymaniu zmniejszonej wysokości opłaty za wyrobienie licencji sędziowskiej czyli 40zł 

oraz dla sędziów honorowych w wysokości 10zł 

 Na zakończenie swojego wystąpienia chciałbym podziękować Departamentowi 

Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz 

Świętokrzyskiej Federacji Sportu za przychylność i profesjonalną współpracę. Jednocześnie 

pragnę podziękować naszym mediom, które pomagają nam w popularyzacji sportu 

kolarskiego na Ziemi Świętokrzyskiej. 

Pragnę również gorąco podziękować naszym szkoleniowcom, rodzicom, działaczom, 

wszystkim Kolegom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy życzliwie wspierają nasze 

wspólne działania. 

  

            

 


