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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina ŻYWIEC

Powiat ŻYWIECKI

Ulica UL. DWORCOWA Nr domu 52 Nr lokalu 

Miejscowość ŻYWIEC Kod pocztowy 34-300 Poczta ŻYWIEC Nr telefonu +48737814648

Nr faksu E-mail 
kolejbeskidzka@gmail.com

Strona www www.kolejbeskidzka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36159773900000 6. Numer KRS 0000559959

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Jodłowiec Prezes Zarządu TAK

Marcin Ryś Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Cimała Członek TAK

Michał Matraszek Członek TAK

Tomasz Pochopień Członek TAK

STOWARZYSZENIE "KOLEJ BESKIDZKA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

W roku 2017 Stowarzyszenie podjęło szereg działań związanych z realizacją celów statutowych 
organizacji. 
1. Styczeń 
▪ Nawiązanie współpracy z Fundacją 'Szlaki Papieskie' w Krakowie

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

▪ Akcje promujące połączenia kolejowe – poczęstunek dla pasażerów pociągu REGIO.
▪ Promowanie połączeń kolejowych w internecie
▪ 09/01/2017 – Petycja do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy łącznicy 
kolejowej w Chabówce
▪ Wnioski do samorządów i podmiotów pro-kolejowych w celu poparcia petycji.
▪ 16/01/2017 – Wniosek do Rady Gminy w Jeleśni w sprawie rozwoju systemu transportowego oraz 
możliwości partycypacji w kosztach uruchomienia połączeń kolejowych Jeleśnia – Żywiec – Katowice
▪ 21/01/2017 – Konsultacje rozkładu jazdy pociągów i przesłanie obszernych uwag pod adresem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
▪ 27/01/2017 – Petycja do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie uruchomienia na czas 
prowadzonych prac w ramach procesu inwestycyjnego związanego z remontem mostu drogowego na 
Koszarawie oraz przebudowy skrzyżowania w kierunku Przyłękowa w ciągu DW 945 pasażerskich 
przewozów kolejowych na trasie Jeleśnia – Pewel Mała – Żywiec Sporysz – Żywiec
▪ Opracowanie rozkładu jazdy i wariantów połączeń kolejowych dla wnioskowanych połączeń 
kolejowych
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym
▪ 31/01/2017 – Ponowienie wniosku do Komitetu Stałego Rady Ministrów w sprawie wykazu linii o 
znaczeniu państwowym i uwzględnieniu w wykazie linii Żywiec – Sucha Beskidzka.

2. Luty
▪ 01/02/2017 – Wniosek do Zarządcy infrastruktury w sprawie montażu wiaty peronowej na przystanku 
Kurów Suski i zapewnienia Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu o planach wyposażenia 
przystanków  w małą architekturę tj.: ławkę , kosz , gablotę informacyjną oraz oznakowanie stałe 
▪ Wnioski do Zarządcy infrastruktury w sprawie oświetlenia peronów
▪ 06/02/2017 – Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Suchej dotyczące przyszłości transportu 
kolejowego
▪ 14/02/2017 – Wniosek do spółki Koleje Śląskie w sprawie rozkładu jazdy dla pociągu KS ORNAK 
Katowice – Zakopane – Katowice
▪ 17/02/2017 – Wniosek do słowackiego przewoźnika Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oraz 
słowackiego Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ruchu transgranicznego i skomunikowania 
pociągów Kolei Śląskich z pociągami w kierunku Żyliny
▪ Wybór oferty w przetargu na opracowanie Studium Wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 97C 
Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 20/02/2017 – Informacja z Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie robót nawierzchniowych na linii tj. wymiana podkładów i mostownic w celu podniesienia 
prędkości ruchu pociągów
▪ 24/02/2017 – Deklaracja gotowości strony słowackiej do rozmów w sprawie kolejowych połączeń 
transgranicznych 
▪ 28/02/2017 – Spotkanie z Zarządem PKP PLK w sprawie podpisania umowy na opracowanie Studium 
Wykonalności rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka i podpisanie umowy z IDOM CONSULTING 
ENGINEERING ARCHITECTURE SA 
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym

3. Marzec
▪ 07/03/2017 – Ogłoszenie wyniku postępowania w przetargu na prace utrzymaniowe polegające na 
wymianie 5000 sztuk podkładów, które dostarczy ISE SB, a REM TOR DUO Stróże wykona ich montaż za 
1 254 tyś. zł. 
▪ 08/03/2017 – Wniosek do spółki Przewozy Regionalne w sprawie optymalizacji rozkładu jazdy w 
związku z planowaniem otwarcia łącznicy kolejowej w Suchej Beskidzkiej
▪ Udział w konsultacjach społecznych rozkładu jazdy pociągów  PKP IC na sezon 2017/2018 i zgłoszenie 
propozycji wytrasowania pociągów dalekobieżnych w kierunku Podhala przez Żywiecczyznę
▪ 13/03/2017 – Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydłużenia relacji 
pociągu TLK POGORIA z Gdyni Głównej do Zakopanego przez Żywiec 
▪ Wnioski do samorządów lokalnych o poparcie powyższej propozycji
▪ 14/03/2017 – Wniosek do Departamentu Transportu  i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie w sprawie kształtu rozkładu jazdy pociągów po uruchomieniu łącznicy w Suchej Beskidzkiej
▪ Analiza stanu przejazdów kolejowych pod kątem możliwości ich likwidacji jako element opracowania 
Studium Wykonalności rewitalizacji linii
▪ Monitorowanie postępu prac utrzymaniowych związanych z wymiana podkładów i mostownic
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym na linii 
▪ Przygotowanie wniosku o wytrasowanie pociągu TLK HALNY z Bydgoszczy do Zakopanego przez 
Żywiec – Sucha Beskidzka, zabieganie o zniesienie ograniczenia nacisków osi przez Zarządcę 
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infrastruktury

4. Kwiecień
▪ 04/04/2017 – Spotkanie w Siedzibie Stowarzyszenia z wykonawcą Studium Wykonalności rewitalizacji 
linii w sprawie założeń projektu, spółką IDOM
▪ 06/04/2017 – Wniosek do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w Katowicach dotyczący korekty rozkładu jazdy pociągów oraz podjęcia 
rozmów ze stroną słowacką w sprawie transgranicznych połączeń kolejowych
▪ Przygotowywanie założeń, które powinny zostać uwzględnione w opracowywanym Studium 
Wykonalności rewitalizacji linii
▪ Rozpoczęcie przygotowań do przejazdu pociągu Retro
▪ 13/04/2017 – Pozytywna odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na złożoną 
wcześniej petycję dotyczącą budowy łącznicy w Chabówce
▪ Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie skierowania pociągu TLK POGORIA 
trasą Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 20/04/2017 – Kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa tj. przygotowany 
wcześniej w sprawie wytrasowania pociągu TLK HALNY z Bydgoszczy przez Żywiec – Sucha Beskidzka do 
Zakopanego
▪ 21/04/2017 – Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszania i Wykonawcy SW rewitalizacji linii z 
przedstawicielami samorządów, gmin i powiatów w Starostwie Powiatowym w Suchej dotyczące 
etapów opracowywania studium oraz założeń SW
▪ 26/04/207 – Odpowiedź Zarządu Województwa Śląskiego na złożoną wcześniej przez Stowarzyszenie 
petycję
▪ 29/04/2017 – Pilotażowy przejazd pociągu KS GIEWONT Katowice – Żywiec – Zakopane i od razu 
sukces połączenia
▪ Zgłaszanie uwag dotyczących likwidacji przejazdów kolejowych dla opracowywanego SW rewitalizacji 
linii
▪ Monitorowanie postępu prac utrzymaniowych i wymiany podkładów oraz ruchu kolejowego na linii

5. Maj
▪ 05/05/2017 – Wniosek do firmy LEO Express w sprawie uruchomienia międzynarodowych połączeń 
kolejowych z Pragi przez Cadce i Żywiec – Sucha Beskidzka do Krakowa.
▪ 05/05/2017 – Wniosek do Koleje Śląskich w sprawie poprawy systemu dystrybucji biletów dla 
połączenia Katowice – Zakopane
▪ 08/05/2017 – Wniosek do PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie ograniczenia zamknięć 
torowych związanych z remontami
▪ 08/05/2017 – Wniosek do PKP Nieruchomości w sprawie montażu tablicy pamiątkowej 
zaprojektowanej przez Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją 'Szlaki Papieskie' z siedzibą w Krakowie na 
budynku dworca kolejowego w Hucisku
▪ Przygotowania wydarzenia związanego z przejazdem pociągu Retro organizowanego w ramach 
Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, gdzie 
Stowarzyszenie 'Kolej Beskidzka' występuje jako współorganizator
▪ 15/05/2017 – Wnioski do przewoźników (Przewozy Regionalne – POLREGIO i Koleje Śląskie) dotyczące 
korekty rozkładu jazdy i lepszego skomunikowania pociągów Sucha – Żywiec z pociągami Katowice – 
Zwardoń i Kraków – Zakopane 
▪ Renegocjacja umowy najmu pomieszczenia siedziby stowarzyszenia w budynku dworca w Żywcu z PKP 
Nieruchomości
▪ 22/05/2017 – Otrzymanie potwierdzenia z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o przekazaniu 
do PKP Intercity zlecenia na realizację połączenia TLK HALNY Bydgoszcz – Zakopane przez Żywiec – 
Sucha Beskidzka
▪ 23/05/2017 – Zgłoszenie w PKP Nieruchomości Oddział w Krakowie uszkodzenia wiaduktu drogowego 
nad linia kolejową w Hucisku
▪ 29/05/2017 – Zgłoszenie przewoźnikowi (Przewozy Regionalne) uwag dotyczących dostosowania 
odpowiedniej jakości taboru dla połączeń na linii Żywiec – Sucha Beskidzka 

6. Czerwiec
▪ Ostatnia faza przygotowań do wydarzenia 'Tu stacja Żywiec' w związku z przejazdem pociągu Retro 
Chabówka – Żywiec – Chabówka 'Szlakiem Kolei Transwersalnej do Żywca' w ramach Małopolskich 
Szlaków Turystyki Kolejowej
▪ Przygotowania do realizacji projektu 'Pociągiem w górę rowerem w dół' mającego na celu 
promowanie turystycznych tras rowerowych na obszarach przez które linia Żywiec – Sucha Beskidzka 
przebiega

Druk: MPiPS 3



▪ Opracowanie gazetki/informatora turystycznego dla planowanego wydarzenia 'Tu stacja Żywiec'
▪ 17/06/2017 – Obsługa wydarzenia związanego z przejazdem pociągu retro 'Szlakiem Kolei 
Transwersalnej do Żywca'
▪ Przygotowanie i prowadzenie obszernej relacji z powyższego wydarzenia w mediach
▪ Przeprowadzenie wielu akcji promocyjnych związanych z powyższym wydarzeniem
▪ 17/06/2017 – Udział przedstawiciela Stowarzyszenia 'Kolej Beskidzka' w seminarium „Łącznica 
kolejowa w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo” w Suchej Beskidzkiej
▪ Opracowanie materiałów medialnych promujących połączenia kolejowe Katowice – Zakopane przez 
Żywiec
▪ 27/06/2017 – Wniosek do PKP Intercity w sprawie wytrasowania pociągów tej spółki przez Żywiec do 
Zakopanego w okresie zamknięć i prac torowych na odcinku Skawina – Radziszów 
▪ 30/06/2017 – Uzyskanie zgody od PKP Nieruchomości na montaż tablicy pamiątkowej 'Szlaki 
Papieskie' na budynku dworca w Hucisku
▪ Badania geometryczne prowadzone przez realizującego Studium Wykonalności Rewitalizacji Linii 
Żywiec – Sucha Beskidzka

7. Lipiec
▪ Przygotowanie opracowania dla Miasta Żywiec w ramach konsultacji inwestycji kolejowych na 
perspektywę 2021 – 2027 celem zgłoszenia przez Związek Miast i Powiatów Polskich
▪ 04/07/207 – Rozpoczęcie akcji promocyjnej 'Pociągiem w górę rowerem w dół', dystrybucja ulotek 
oraz akcja medialna 
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury kolejowej oraz charakterystyki połączeń kolejowych na linii
▪ Opracowanie listy pociągów międzyregionalnych, które w kursowały trasą na potrzeby Studium 
Wykonalności Rewitalizacji Linii
▪ 18/07/2017 – Montaż tablicy turystyczno-pamiątkowej 'Szlaki Papieskie' na budynku dworca w 
Hucisku
▪ 27/07/2017 – Wniosek do PKP Intercity w sprawie dodatkowych postojów dla pociągu TLK HALNY  
relacji Bydgoszcz – Zakopane – Bydgoszcz w Jeleśni, Hucisku i Lachowicach Centrum
▪ Analiza różnych wariantów rewitalizacji linii branych pod uwagę w ramach opracowywanego Studium 
Wykonalności Rewitalizacji Linii.

8. Sierpień
▪ Ponowienie wniosków o dodatkowe postoje dla pociągu TLK HALNY m. in. na stacji Jeleśnia 
▪ 15/08/2017 – Pomoc przy organizacji wydarzenia – koncertu w pociągach POLREGIO i KS dla zespołu 
Sonbird
▪ 16/08/2017 – Wnioski do Wydziałów Transportu Urzędów Marszałkowskich Województwa Śląskiego i 
Małopolskiego oraz przewoźników kolejowych z propozycjami nowego rozkładu jazdy pociągów 
2017/2018
▪ 23/08/2017 – Wniosek do Spółki Koleje Śląskie w sprawie zmiany – wydłużenia relacji pociągu Żywiec 
– Gliwice na relację Jeleśnia – Gliwice
▪ 25/08/2017 – Wniosek do PKP Nieruchomości w sprawie montażu pamiątkowo-turystycznej tablicy w 
holu żywieckiego dworca
▪ Monitorowanie frekwencji i sytuacji na linii oraz kontynuacja akcji 'Pociągiem w górę, rowerem w dół'

9. Wrzesień
▪ 09/09/2017 – Debiut PKP IC na linii Żywiec – Sucha Beskidzka , przejazd pociągu TLK HALNY Bydgoszcz 
– Zakopane, monitorowanie przejazdu 
▪ 14/09/2017 – Zatwierdzenie przez Zarząd PKP IC wnioskowanego przez SKB dodatkowego postoju na 
stacji Jeleśnia dla pociągu TLK HALNY
▪ 18/09/2017 – Zatwierdzenie przez Departament Transportu Województwa Małopolskiego niektórych 
propozycji zgłoszonych wcześniej przez SKB jako konsultacje rozkładu jazdy 2017/2018
▪ 19/09/207 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie zmiany statusu 
Stowarzyszenia i powołanie nowego Zarządu
▪ 19/09/2017 – Wniosek do Konserwatora Zabytków w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowo-
turystycznej w holu żywieckiego dworca
▪ 20/09/2017 – Renegocjacja umowy najmu z PKP Nieruchomości dla Siedziby Stowarzyszenia
▪ 20/09/2017 – Wnioski do Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz do Gminy Jeleśnia w sprawie 
autobusowej komunikacji dowozowej Jeleśnia – Korbielów dla pociągów zatrzymujących się na stacji 
Jeleśnia
▪ 22/09/2017 – Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK oraz IDOM w Warszawie w sprawie 
opracowywanych w Studium Wykonalności wariantów rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 27/09/2017 – Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uwzględnienia linii 
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Żywiec – Sucha Beskidzka jako trasy międzynarodowej z Krakowa do Bratysławy, Wiednia i Budapesztu
▪ Monitorowanie prac utrzymaniowych prowadzonych przez PKP PLK na linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ Wnioski do KRS w sprawie reorganizacji i zmiany Zarządu Stowarzyszenia oraz rejestracji statusu 
Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego

10. Październik
▪ 04/10/2017 – Wniosek do Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w 
sprawie nowego rozkładu jazdy 2017/2018 i dodatkowych terminów kursowania pociągów REGIO 
▪ 05/10/2017 – Wniosek do Ministerstwa Transportu Słowackiej Republiki w sprawie uruchomienia 
regularnych połączeń międzynarodowych Kraków – Żywiec – Bratysława jako element opracowywania 
Studium Wykonalności rewitalizacji linii i prognozowania ruchu kolejowego
▪ Przygotowywanie spotkania intereseriuszy opracowywanego Studium Wykonalności Rewitalizacji Linii 
celem konsultacji, zgłoszenia istotnych uwag i poprawek oraz wyboru konkretnego wariantu 
rewitalizacji linii
▪ 10/10/2017 – Wniosek do czeskiego przewoźnika LEO Expres w sprawie możliwości uruchomienia 
połączeń kolejowych relacji Praga – Cadca – Zwardoń – Żywiec – Sucha – Kraków 
▪ 26/10/2017 – Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w warsztatach 'Śląskie bez smogu' i 
przedstawienie założeń priorytetowych podkreślających znaczenie transportu kolejowego
▪ Interwencja u zarządcy infrastruktury w sprawie oświetlenia przystanków kolejowych
▪ Monitorowanie frekwencji, jakości połączeń kolejowych oraz stanu infrastruktury na linii
▪ 31/10/2017 – Pozytywna odpowiedź słowackiego ministerstwa infrastruktury dotycząca rozwoju 
międzynarodowych połączeń kolejowych Bratysława – Kraków z wykorzystaniem linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka po rewitalizacji 

11. Listopad
▪ 02/11/2017 – Wnioski do Urzędów Marszałkowskich w Krakowie i Katowicach o zgłoszenie linii Żywiec 
– Sucha Beskidzka do naboru dla inwestycji przewidzianych do realizacji w kolejnej perspektywie 
finansowej
▪ 03/11/2017 – Wniosek do Zarządu Kolei Śląskich z ponowieniem propozycji uruchomienia 
regularnego weekendowego połączenia kolejowego Jeleśnia – Gliwice oraz dotyczący skomunikowania 
pociągu KS ORNAK z innymi pociągami w Katowicach oraz pociągów KS z pociągami REGIO w Żywcu
▪ 07/11/2017 – Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uwzględnienia linii 
Żywiec – Sucha Beskidzka w wieloletnim planie utrzymaniowym do roku 2030 jako kategorii A lub B
▪ 13/11/2017 – Spotkanie iteresariuszy Opracowania Studium Wykonalności Rewitalizacji Linii Żywiec – 
Sucha Beskidzka w Urzędzie Miasta w Żywcu, wymiana uwag i konsultacje projektu
▪ 14/11/2017 – Przyznanie Stowarzyszeniu 'Kolej Beskidzka' statusu Organizacji Pożytku Publicznego
▪ 17/11/2017 – Ponowienie wniosku skierowanego do Urzędu Gminy w Jeleśni, dotyczącego 
uruchomienia dowozowej komunikacji autobusowej Jeleśnia PKP – Korbielów dla pociągów 
zatrzymujących się na tej stacji oraz przedstawienie projektu rozkładu jazdy dla tak zintegrowanego 
systemu
▪ 22/11/2017 – Zapewnienie otrzymane z Wydziału Transportu UM w Katowicach o znaczeniu linii 
Żywiec – Sucha Beskidzka dla przewozów międzywojewódzkich oraz zatwierdzenie pociągu KS ORNAK 
relacji Katowice – Żywiec – Zakopane w nowym rozkładzie jazdy

12. Grudzień
▪ 06/12/2017 – Przystąpienie do wspólnego wystąpienia organizacji pro-kolejowych do 
parlamentarnych Komisji Infrastruktury, dotyczącego zaprzestania likwidacji linii kolejowych  
▪ 06/12/2017 – Zapewnienie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego o 
znaczeniu linii Żywiec – Sucha Beskidzka dla połączeń kolejowych Województwa Śląskiego z Podhalem
▪ 09/12/2017 – Promowanie nowego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 nakierowane na poprawę 
dostępności turystycznej Beskidów
▪ Wybór wariantu W1 rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka z odbudową mijanki kolejowej na 
stacji Hucisko
▪ 28/12/2017 – Wniosek do Zarządu PKP IC w sprawie ograniczenia terminów kursowania drogą 
okrężną dla pociągu TLK HALNY do niezbędnego minimum i wytrasowania przez Żywiec – Sucha 
Beskidzka w nowym rozkładzie jazdy   
▪ Monitorowanie frekwencji, jakości połączeń kolejowych oraz stanu infrastruktury kolejowej
▪ Regularne promowanie połączeń kolejowych w mediach i prasie, kolportaż ulotek z rozkładami jazdy 
pociągów oraz opłacanie akcji promujących Beskidy, walory turystyczno-krajobrazowe powiatu 
żywieckiego i suskiego w mediach społecznościowych.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5000

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 6



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Działanie na rzecz rozwoju 
linii kolejowej nr 97 Żywiec 
- Sucha Beskidzka i 
przywrócenie jej znaczenia 
w systemie transportu 
Polski Południowej. 
Koordynowanie realizacji 
studium wykonalności dla 
rewitalizacji linii kolejowej 
nr 97. Konsultowanie 
planów transportowych z 
uwzględnieniem linii 
kolejowej Żywiec -Sucha 
Beskidzka, integracji 
transportu, zwiększania 
mobilności mieszkańców 
oraz ograniczania ryzyka 
wykluczenia społecznego 
spowodowanym 
ograniczonym dostępem do 
rynku pracy oraz edukacji. 
W roku sprawozdawczym 
organizacja nie była 
uprawniona do otrzymania 
1% podatku.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizowanie imprez 
kulturalnych związanych z 
przejazdem pociągu retro 
na trasie Żywiec - Sucha 
Beskidzka. Promowanie 
materialnego i 
niematerialnego 
dziedzictwa kultury 
związanego z historią 
Galicyjskiej Kolei 
Transwersalnej. 
Zwiększanie dostępności 
turystycznej Żywiecczyzny 
poprzez skuteczne 
nakłonienie przewoźników 
kolejowych do trasowania 
pociągów pasażerskich rel. 
Katowice - Zakopane przez 
Żywiec. Integracja 
kulturowa Żywiecczyzny i 
Małopolski Zachodniej.  
W roku sprawozdawczym 
organizacja nie była 
uprawniona do otrzymania 
1% podatku.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,303.24 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 8,303.24 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 8,303.24 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

218.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

11,929.48 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

12,147.48 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 12,147.48 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-3,844.24 zł

Druk: MPiPS 8
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

17.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Organizacja otrzymała Status OPP w listopadzie 2017 r i w roku obrotowym nie korzystała z uprawnienia do 
otrzymania 1% podatku dochodowego.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Jodłowiec / 6 czerwca 2018 
r. Data wypełnienia sprawozdania
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