Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za 2019 rok
Fundacja Kolejowa
„Stacja Lubsko/Sommerfeld”.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001
r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja
2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z
1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

1)Informacje o organizacji:
Fundacja Kolejowa „Stacja Lubsko/Sommerfeld”, siedziba: 68-300 LUBSKO, ul.
Przemysłowa 49; Telefon: (+48) 509557880.
Oddziały: Śląski Oddział w Skoczowie: ul. Mickiewicza 42 (dworzec kolejowy Skoczów) tel. (+48)
33/47926 50.
Adres korespondencyjny jest taki jak adres rejestrowy (siedziby głównej) podany powyżej.
Adres poczty elektronicznej: office@stacjalubsko.pl , strona: www.stacjalubsko.pl
data wpisu do KRS: 27.11.2015
Nr KRS: 0000588862; nr REGON: 363091369; NIP: 9282082768.
Fundacja od rejestracji w KRS jest wpisana do rejestru przedsiębiorców ale nie
prowadzi działalności gospodarczej.
Zarząd:
Od powołania nowego zarządu i jego wpisu w w styczniu 2018 r. do KRS zarząd Fundacji składa
się z 3 osób. Są to:
Robert Kotowski – prezes zarządu, fundator;
Iwona Zienkiewicz – I wiceprezes zarządu;
Krzysztof Grula – II wiceprezes zarządu;
Rada Fundacji:
Marcin Łaś – przewodniczący Rady;
Paulina Oporowska-członek Rady;
Natalia Oporowska-członek Rady;
Cele statutowe Fundacji:
Celami Fundacji są:
a) Ochrona, renowacja, utrzymanie i zachowanie oraz zagospodarowywanie
zabytkowych obiektów kolejowych oraz dziedzictwa postindustrialnego i
kulturowego związanego z koleją, w tym: urządzeń, taboru, linii kolejowych,
bocznic, budynków i wszelkich pamiątek związanych z historią transportu
szynowego na cele turystyczne, społeczne i kulturalne oraz innych zabytków
związanych z historią a mających związek z historią lokalną i historią kolei i
transportem szynowym na Łużycach, woj. Lubuskim i na pograniczu polsko -niemieckim lub mu
towarzyszących.
b) Edukacja społeczeństwa o korzyściach wynikających z tego rodzaju transportu,
również na polu kultury, sztuki, historii i ekologii.
c) Promocja polskiej myśli technicznej związanej z transportem kolejowym/szynowym.
d) Pielęgnowanie tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego
z kolejnictwem i transportem szynowym.
e) Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji wojskowej w kolejnictwie
oraz tradycji jednostek Wojska Polskiego i innych formacji wojskowych/militarnych
wykorzystujących kolej, nie tylko polskich.
f) Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i
wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności
we własnym zakresie.
g) Prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do
ochrony zabytków kolejnictwa i transportu szynowego.
h) Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie
materiałów służących propagowaniu historii kolei i transportu szynowego.
i) Konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei/transportu szynowego
oraz konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń
kolejowych.
j) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie
modelarstwa kolejowego oraz wspieranie go, rozwijanie i propagowanie

zainteresowań modelarstwem kolejowym.
k) Propagowanie, promowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a
w szczególności promowanie kolei i transportu szynowego jako przyjaznego
środowisku naturalnemu i jako ekologicznego środka transportu;
l) Organizowanie, propagowanie, promowanie i prowadzenie turystyki kolejowej oraz
historii i kultury regionu;
m) Wspieranie, promowanie rozwiązań związanych z rozwojem kolei oraz biznesu z
branży transportu szynowego i okołoszynowego a służącemu mu.
n) Promowanie i działanie na rzecz współpracy z innymi organizacjami i grupami pro
kolejowymi mającymi wspólne z nami cele w Polsce i na świecie, w tym z Unii
Europejskiej;
o) Aktywizacja i włączenie w działania również młodzieży wykluczonej, osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz mieszkańców na rzecz kolei i transportu
szynowego oraz rozwoju lokalnego i rynku pracy w regionie;
p) Pomoc merytoryczna, rzeczowa lub/i finansowa innym organizacjom działającym
na podobnych polach i mających podobne cele;
r) Działalność na rzecz społeczności lokalnej, w tym pielęgnowanie historii i tradycji;
pobudzanie aktywności obywatelskiej i zasad demokracji, przedsiębiorczości i
biznesu oraz rozwój lokalny, społeczny i kulturalny Lubska i regionu;
s) współpraca młodzieży w tym międzynarodowa i działania mające na celu udział
młodzieży w realizacji celów Fundacji;
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów:
Fundacja swoje cele będzie realizować poprzez:
a) współpracę ze spółkami grupy Polskie Koleje Państwowe SA oraz innymi spółkami
kolejowymi o charakterze publicznym i niepublicznym, operatorami i przewoźnikami
kolejowymi i firmami zajmującymi się produkcją urządzeń i/lub taboru
kolejowego/szynowego, firmami przewozowymi i transportowymi; organami
administracji państwowej i samorządowej, Wojskiem Polskim, muzeami,
instytucjami kultury, organizacjami i grupami, szkołami, o podobnych celach
działalności oraz z mediami branżowymi;
b) organizowanie, uczestnictwo i finansowanie różnych szkoleń, konferencji,
działalności wydawniczej i medialnej, popularyzatorskiej zgodnej z celami Fundacji;
c) inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków i działań
popularyzatorskich dot. transportu szynowego i obiektów zabytkowych;
d) organizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz
biznesowych zgodnych z celami Fundacji;
e) możliwość udzielania pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub
organizacyjnej różnym podmiotom i jednostkom w tym własnym, przyczyniającym
się do realizacji celów statutowych;
f) organizowanie spotkań sympozjów, wykładów, wystaw, spotkań, imprez, eventów,
happeningów; organizacja skansenów, muzeów, izb oraz innych ośrodków
potrzebnych do realizacji celów statutowych;
g) współpraca z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami w celu realizacji
zadań statutowych Fundacji, w tym zagranicznymi;
h) tworzenie produktów turystycznych, szczególnie związanych z turystyką kolejową i
jej promocją oraz popularyzacją;
i) pozyskiwanie eksponatów muzealnych oraz wszelkich pamiątek związanych z
kolejami i transportem szynowym oraz historią lokalną Łużyc, Lubska i pogranicza
polsko-niemieckiego zgodnych z celami Fundacji;
j) organizowanie przedsięwzięć na polu artystycznym, sportowym, turystycznym,
promocyjnym, ekologii, społecznym, przedsiębiorczości itd. zgodnie z celami
statutowymi;

k) wszelkie inne działania i inicjatywy nie wymienione w statucie a realizujące cele
statutowe Fundacji;
W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała m.in. następujące przedsięwzięcia
oraz inicjatywy:
- prowadziliśmy Facebooka przez cały rok, codziennie informując o swoich
działaniach oraz o ciekawych sprawach z historii i przeszłości Lubska, Łużyc,
historii Polski oraz historii kolei na Łużycach a także sprawy dotyczące sfery
społecznej w mieście i gminie Lubsko, regionie Łużyc i wojeództwa lubuskiego. Liczba
odwiedzających i czytających w niektórych miesiącach przekraczała 15 tys. osób a liczba lajków
(polubień FB fundacji wzrastała, pod koniec 2019 r. było ich prawie 2,7 tys.).
- gromadziliśmy pamiątki związane z historią kolei na Łużycach ze szczególnym uwzględnieniem
stacji i węzła kolejowego w Lubsku oraz związanych z historią miasta i gminy Lubsko.
Nasza Fundacja w okresie sprawozdawczym czyli za okres 1.01.2019-31.12.2019r. zrealizowała:
Kwiecień-grudzień
- wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego, w ramach której
zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w 3 dniowym szkoleniu w Falentach k. Warszawy (udział
wzięli w nim: prezes i I wiceprezes Fundacji) realizując nasze inicjatywy w 2 województwach: w
Lubuskim i Śląskim oraz zostaliśmy jesienią zaproszeni do Warszawy na 2 dni, w tym na Zamek
Królewski, gdzie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Super Samorząd 2019.
13 kwietnia wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w Niemczech do Saksonii na zaproszenie
Fundacji Natura Polska w ramach projektu „Pociągiem po pograniczu Polsko-niemieckim”. Z
naszej Fundacji pojechały 3 osoby. Odwiedziliśmy i zobaczyliśmy: Leśną Kolejkę Mużakowską i
przejechaliśmy się nią na trasie Weisswasser-Kromlau-Weisswasser i zwiedzilismy Muzeum
Kolejowe w Weisswasser, zwiedziliśmy parowozownię w Löbau, następnie pojechaliśmy zobaczyć
Żytawską Kolejkę Waskotorową (Zittauer Schmalspurbahn): oglądaliśmy podwójny wyjazd
pociągów pod parą ze stacji Bertsdorf, zwiedziliśmy parowozownię w Bertsdorf. Odjazd pociągiem
pod parą w kierunku kurortu Oybin przyjazd pociągu do Oybin-zwiedzanie, przejazd pociągiem z
Oybin do Zittau. Powrót autokarem do Löbau i wspólny grill pod parowozownią w Löbau.
Następnie wyjazd autokarem i powrót do Żar. Była to dla nas ciekawa i bardzo interesująca wizyta
u niemieckich sąsiadów i miłośników kolei.
Maj:
13-15.05.2019 r. Jesteśmy i bierzemy udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w
Katowicach.
14.05. na zaproszenie Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" z Warszawy wzięliśmy udział
w spotkaniu informacyjnym w Częstochowie dotyczącym programu "Europa dla obywateli (Europe
for citizens). Spotkanie połączone ze szkoleniem poprowadziła p. Marta Modzelewska z Warszawy
- Maj -sierpień:
23.05. otwarcie przygotowanej przez nas we współpracy z Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie
(oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie) wystawy kolejowej prezentującej historię
kolei w Skoczowie i linii kolejowej nr 190. Wystawa została objęta patronatem przez Marszałka
woj. Śląskiego oraz Starostę Cieszyńskiego. Udział w otwarciu wystawy wzięli m.in.:
- Beata Macura - sekretarz Gminy Skoczów;
- Janina Żagan – wicestarosta Cieszyński;
- Christian Jaworski- członek zarządu powiatu Cieszyńskiego;
- Rozalia Wawronowicz – kierownik Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie;
- Jan Stebel – kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki UM Skoczów;
- Robert Kotowski – prezes zarządu Fundacji.
Przy okazji nawiązaliśmy kontakt z wnukiem pierwszego zawiadowcy (po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r.) stacji Skoczów, który zwiedził wystawę oraz ofiarował pamiątki po
swoim dziadku, które zaprezentowaliśmy na wystawie. Wystawa trwała do końca sierpnia 2019 r.
Całość organizacji wystawy pokryliśmy z własnych prywatnych środków (ok. 3 tys. zł, koszty to
druk plakatów, zaproszeń, odbitki zdjęć i ich powiększenie, wydruk, koszty wypożyczenia

eksponatów od Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic (dowóz i odwóz eksponatów),
przygotowanie poczęstunku dla gości w dniu otwarcia wystawy. Patronat medialny sprawował
portal ox.pl. Poniżej plakat wydarzenia:

Czerwiec:
4 czerwca wystąpiliśmy z pismem do Parowozowni w Wolsztynie o przekazanie nam nieczynnego
parowozu Ol49-7 celem postawienia go na lubskiej stacji jako pomniku techniki, parowozu który
często i historycznie bywał na tej stacji z pociągami w latach 90 XX w. (otrzymaliśmy odmowną
decyzję, Instytucja Kultury nie może przekazywać eksponatów).
21czerwca zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Natura Polska (z Lubomyśla), z Urzędem
Miejskim w Jasieniu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasieniu „III Piknik Kolejowy
(Drezynowy) w Jasieniu”, na stacji kolejowej, który tym razem miał formułę Polsko-Niemiecką i

został zorganizowany dzięki środkom z Interreg Polska -Brandenburgia 2014-2020 i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a który również odwiedzili goście z Niemiec którzy
uczestniczyli we wspólnym projekcie polsko-niemieckim Fundacji Natura Polska „Pociągiem po
pograniczu polsko-niemieckim”.
Gośćmi naszej imprezy byli:
Andrzej Kamyszek-burmistrz Jasienia;
Katarzyna Łuczyńska – wiceburmistrz Jasienia.
Impreza cieszyła się dużym powodzeniem, jak rokrocznie. Poniżej kilka fotek z niej:

Lipiec:

5 – 6 lipca wzięliśmy udział w szkoleniu, na zaproszenie Sieci Obywatelskiej Watch Dog Polska z
Warszawy. Szkolenie odbyło się w Lesznie. W trakcie szkolenia omówiono najważniejsze narzędzia
wpływu na administrację publiczną:
dostęp do informacji publicznej;
skargi,
wnioski,
petycje,
inicjatywę lokalną.
Porozmawiano też o tym, czym są jednostki pomocnicze gminy i jakie są prawa i obowiązki
radnych i sołtysów. W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiat osób z całej Polski.
18 lipca skierowaliśmy wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
wpisanie do rejestru zabytków elektrycznego zespołu trakcyjnego ED73-001 bo ich właściciel czyli
Przewozy Regionalne chcą go sprzedać lub pociąć do końca miesiąca.
24 lipca wysłaliśmy pisma i zaproszenia do Ministra Infrastruktury oraz do Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego do odwiedzenia Lubska i spotkania się, porozmawiania o kolei w Lubsku z
nami i władzami Lubska.
Sierpień:
W sierpniu na ogłoszenie Fundacji Grupy PKP zgłosiliśmy swój akces udziału w wydarzeniu GOV
TECH ph „GovTech Polska – Aktywuj pomysły”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Grupy
PKP. Kilkadziesiąt osób, wyłonionych spośród 150 nadesłanych zgłoszeń, wzięło udział w
pierwszej, obywatelskiej burzy mózgów „Smart kolej / Smart PKP” w ramach projektu „GovTech
Polska – Aktywuj pomysły!”, jaka odbyła się w Warszawie w siedzibie Google Campus for
Startups. Wśród nich był nasz prezes. W spotkaniu w Warszawie oprócz prezesa PKP SA, wzięli
udział również prezesi spółek kolejowych oraz premier RP Mateusz Morawiecki, ministrowie w
tym Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk . Nasz prezes rozmawiał i przywitał się z premierem
RP i rozmawiał z nim oraz z prezesem PKP SA Krzysztofem Mamińskim o kolei przy wspólnym
stoliku.

Listopad
6 listopada do Lubska na nasze zaproszenie przyjechał, w zastępstwie prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego dr inż. Ignacego Góry z Warszawy, wiceprezes UTK Radosław Pacewicz wraz z
kilkoma współpracownikami. Spotkanie w sprawie kolei i szansach Lubska na powrót kolei i
wyjście z transportowego wykluczenia odbyło się w lubskim ratuszu na które zaprosiliśmy i wzięli
w nim udział: władze Lubska w osobach burmistrza Lubska p. Janusza Dudojcia; przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubsku śp. Marek Gutowski; radni Rady Miejskiej w Lubsku; pracownicy
Urzędu Miejskiego w Lubsku; Józef Radzion- starosta żarski; przedstawiciel wojewody lubuskiego
i jego doradca ds. transportu (i radny wojewódzki) Kazimierz Łatwiński; przedstawiciele
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w osobach: z-cy dyrektora departamentu Infrastruktury i
Komunikacji Piotr Tykwiński wraz z pracownikiem Departamentu p. Andrzejem Klauzą; z-ca
dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze; dyrektor Lubuskiego Zakładu Przewozów

Regionalnych p. Krzysztof Pawlak; przedstawiciel Związku Niezależnych Przewoźników
Kolejowych w osobie p. Julity Gierus kierownika działu – główny specjalista Dział Dyspozytury
oddział transportu kolejowego ze spółki Pol-Miedź Trans z Lubina; p. Damian Hajduk-niezależny
konsultant współpracujący z Ministerstwem Cyfryzacji; obecny był również prezes naszej Fundacji
Robert Kotowski. W czasie spotkania poruszono nie tylko temat bogatej ponad 170 letniej historii
kolei w Lubsku ale i dyskutowano nad możliwościami, szansami na powrót kolei do Lubska.

20 listopada Prezes naszej Fundacji Robert Kotowski spotkał się w Warszawie z p. Karolem
Ozgowiczem p. o. Naczelnika Wydziału Utrzymania i Logistyki w Departamencie Kolejnictwa
Ministerstwa Infrastruktury. Rozmawiano o możliwościach powrotu kolei do Lubska oraz o
warunkach i możliwościach zostania małym zarządcom infrastruktury kolejowej. Nawiązaliśmy
bardzo dobry kontakt z Departamentem Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury.
20-22 listopada Prezes Fundacji Robert Kotowski wziął udział w 2 dniowym wyjeździe do
Warszawy w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego oraz wziął

udział w uroczystej Gali na Zamku Królewskim, gdzie wręczano nagrody SUPER SAMORZĄD
2019 r.
W omawianym okresie współpracowaliśmy z wieloma podmiotami: Stowarzyszeniem Aktywności
Obywatelskiej „Bona Fides” z Katowic Stowarzyszenie Polites ze Szczecina, Siecią obywatelską
Watch Dog Polska i z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu województw lubuskiego,
śląskiego i innych. W sprawozdaniu przedstawiliśmy najważniejsze działania.
Bardzo dziękujemy wszystkim instytucjom, samorządom, organizacjom które wspierały nas w
każdy możliwy sposób.
Co warte podkreślenia nasze działania prowadzone były mimo przeszkód:
-braku lokalu, miejsca na spotkania, trzymania eksponatów czy sprzętu (był
gromadzony w domach prywatnych, jak i spotkania odbywały się w miejscach
publicznych lub w domach prywatnych);
-braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony władz miasta i gminy od chwili powstania naszej
organizacji; z jednej strony z powodu programu naprawczego gminy Lubsko ale i niechęci
poprzednich włodarzy Lubska do nas; małych środków państwowych dla NGOs i trudno
dostępnych.
- większość z nas mieszka poza Lubskiem ( w innych dużych miastach: Poznaniu,
Wrocławiu itd. czy za granicą itd.) a więc spotykamy się sporadycznie i prowadzimy działania
spoza Lubska.
Uważamy że i tak udało się coś zrobić i pokazaliśmy, że można działać na rzecz
swojego miasta, nie mieszkając w nim na co dzień.
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4) Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.
(ew. można pobrać je z naszej strony internetowej www. stacjalubsko.pl z Biuletynu Informacji
Publicznej, gdzie są sukcesywnie zamieszczane).
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów na dzień 31.12.2019 r.
W roku obrachunkowym Fundacja uzyskała przychody statutowe w łącznej kwocie poniżej 5 tys. zł
rozliczała się jako mikropodmiot. W okresie sprawozdawczym nie było dotacji, grantów itd.
6) Informacja o poniesionych kosztach na dzień 31.12.2019 r.
a) realizację celów statutowych,
wszystkie środki zostały wydane na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Fundację
c) działalność gospodarczą,
0 zł
7) Dane o:
a) Fundacja nikogo nie zatrudniała na etacie ani nikt nie pracował na umowę
zlecenie czy inną formę zatrudnienia odpłatnego. Nie było stosunku pracy
wobec nikogo. Wszyscy pracowali społecznie/wolontariat.
b) 0 zł
c) 0 zł
d) 0 zł
e) 0 zł (nie udzielano pożyczek)
f) Na dzień 31.12.2019 r. Fundacja ma podpisaną umowę na prowadzenie
rachunku bankowego z:
Bank BGŻ BNP PARIBAS oddział w Lubsku nr konta:
76 2030 0045 1110 0000 0420 8440
ze stanem salda w wysokości na dzień 31/12/2019 r.: 3,47 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
NIE WYSTĄPIŁY,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie:
NIE WYSTĄPIŁY
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
NIE WYSTĄPIŁY,
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
NIE WYSTĄPIŁY,
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej działalności:
NIE WYSTĄPIŁY
9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Składane deklaracje podatkowe za 2019
- deklaracja CIT-8 za rok 2019
10) W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych kontroli w fundacji.
Księgowość Fundacji była i jest prowadzona przez zewnętrzny podmiot w postaci biura
rachunkowo-podatkowego mgr Grzegorza Sikory w Skoczowie , czyli profesjonalnie.
Załączniki:
- uchwała Rady Fundacji nr 1 z 31/03/2020 r. o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za 2019 r.
Lubsko, 30.12.2020 r.

Robert Kotowski
Prezes Zarządu/Fundator

