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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 Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Matraszek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Pochopień Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "KOLEJ BESKIDZKA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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W roku 2018 Stowarzyszenie podjęło szereg działań związanych z realizacją celów statutowych
organizacji. 
1. Styczeń 
▪ 03/01/2018 – Wniosek do PKP Intercity w sprawie pociągu TLK HALNY, dotyczący trasy pociągu w okresie 
planowanych zamknięć torowych w celu ograniczenia kursów drogą okrężną
▪ 08/01/2018 – Wniosek do PKP PLK ZLK Sosnowiec w sprawie montażu nowych tablic peronowych z nazwą stacji 
w Jeleśni i Pewli Wielkiej Centrum
▪ 15/01/2018 – Przyjęcie przez PKP PLK ZLK Sosnowiec do realizacji projektu wymiany tablic peronowych 
▪ 19/01/2018 – Wniosek do Starostwa Powiatowego w Żywcu w sprawie lepszego i dokładnego oznakowania dróg 
dojazdu do stacji i przystanków kolejowych
▪ 19/01/2018 – Wniosek do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie lepszego i dokładnego 
oznakowania dróg dojazdu do stacji i przystanków kolejowych
▪ 22/01/2018 – Promowanie połączeń kolejowych w związku z Pucharem Świata w Skokach Narciarskich – 
Zakopane 2018
▪ 23/01/2018 – Oficjalne podziękowania za współpracę wszystkim organizacjom i instytucjom publicznym 
wspierającym SKB
▪ 30/01/2018 – Wniosek do Urzędu Gminy w Jeleśni w sprawie zintegrowanej komunikacji autobusowej Jeleśnia PKP 
– Korbielów dla pociągów zatrzymujących się na stacji oraz uporządkowanie terenu dworca
▪ Akcje promujące połączenia kolejowe w internecie
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym
2. Luty
▪ 01/02/2018 – Petycja w sprawie parkingu Park&Ride na żywieckim dworcu PKP skierowana do Urzędu Miasta 
Żywiec 
▪ 06/02/2018 – Projekt bezpośredniego przyspieszonego połączenia kolejowego relacji Żywiec – Kraków Główny
▪ 07/02/2018 – Wniosek do PKP PLK Biuro Dróg Kolejowych w sprawie podniesienie prędkości szlakowej na linii 
Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 07/02/2018 – Odpowiedzi z Referatów Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Żywcu i Suchej dotyczące 
oznakowania dojazdów do stacji i przystanków kolejowych
▪ 15/02/2018 – Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące wszczęcia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”. 
▪ 18/02/2018 – Wniosek do Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego z projektem nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019
▪ 18/02/2018 – Wniosek do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z 
projektem nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019
▪ 18/02/2018 – Wniosek do Kolei Śląskich z projektem nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019
▪ 18/02/2018 – Wniosek do Przewozów Regionalnych z projektem nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019
▪ 22/02/2018 – Potwierdzenie przez Organizatorów Transportu regularnych kursów dla pociągu KS ORNAK Katowice 
– Zakopane – Katowice w nowym rozkładzie jazdy
▪ 24/02/2018 – Konsultacje nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 PKP Intercity i zgłoszenie propozycji 
dodatkowych połączeń dalekobieżnych na linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 26/02/2018 – Odpowiedź  Przewozów Regionalnych potwierdzająca gotowość na uruchomienie bezpośrednich 
połączeń Zwardoń/Żywiec Kraków Główny pod warunkiem spełnienia warunków technicznych przez Zarządce 
Infrastruktury i Organizatorów Transportu
▪ 28/02/2018 – Przedstawienie przez Zarządcę Infrastruktury technicznych możliwości na podniesienie prędkości 
szlakowej   
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym

3. Marzec
▪ Przygotowania do przejazdu pociągu Retro w ramach Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej mającego się 
odbyć 14/04/2018 'Szlakiem Kolei Transwersalnej do Żywca'
▪ Organizacja eventu towarzyszącego dla powyższego wydarzenia oraz akcji promujących kolej oraz walory 
turystyczne i historyczne regionu oraz Miasta Żywiec
▪ Przygotowanie projektu w ramach IV edycji programu „Decydujesz, pomagamy”  grupy Tesco. Projekt dotyczył 
zamontowania wiaty przystankowej dla podróżnych na przystanku autobusowym obok dworca PKP w Jeleśni
▪ Akcja informacyjno – promocyjna w związku z wiosenną korektą rozkładu jazdy pociągów
▪ 23/03/2018 – Ponowienie wniosku do UG Jeleśnia w sprawie rozkładu jazdy komunikacji dowozowej
▪ Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Dyrekcją PKP Nieruchomości w Katowicach oraz przekazanie petycji 
dotyczącej budowy parkingu Park&Ride na dworcu w Żywcu
▪ 28/03/2018 – Wniosek do RDOS w Katowicach w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia 'Kolej Beskidzka' do 
postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”. Decyzja pozytywna w tej sprawie
▪ 29/03/2018 – Konsultacje rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 Kolei Śląskich i zgłoszenie propozycji oraz założeń 
dla linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym na linii 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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4. Kwiecień
▪ 06/04/2018 – Wniosek do PKP Nieruchomości w Katowicach dotyczący zagospodarowania przestrzeni wokół 
dworca PKP w Żywcu
▪ Zakrojone na szeroką skalę przygotowania do przejazdu RETRO 'Szlakiem Kolei Transwersalnej do Żywca' 
14/04/2018
▪ Zabezpieczenie wydarzenia – SOK
▪ Komunikacja dowozowa – Żywiec PKP – Żywiec Rynek – MZK  Żywiec
▪ Kontakt z mediami
▪ Poczęstunek – wsparcie uzyskane od Stary Dwór i De Kaffe
▪ Akcja 'Bezpieczny przejazd' z PKP PLK ZLK Sosnowiec
▪ Przygotowanie materiałów BTL
▪ Promowanie regionalnych atrakcji
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury oraz prac remontowych prowadzonych przez PKP PLK
▪ Promowanie połączeń kolejowych REGIO , KS ORNAK , TLK HALNY oraz analiza frekwencji. 
▪ 28/04/2018 – Walne Zebranie członków i przyjęcie sprawozdań, merytorycznego i finansowego. 

5. Maj
▪ Przygotowania do kolejnego wydarzenia związanego z przejazdem RETRO 'Parowozem do Żywca' 19/05/2018
▪ 15/05/2018 – Spotkanie w Urzędzie Gminy Jeleśnia z PO Wójta Anną Wasilewską w sprawia zorganizowania 
Autobusowej Komunikacji Dowozowej Jeleśnia PKP – Korbielów – Jeleśnia PKP dla połączeń kolejowych
▪ 15/05/2018 – Monitorowanie prac podczas tworzenia parkingu P&R na stacji Lachowice, finansowanego przez UG 
Stryszawa
▪ 18/05/2018 – Wniosek do UG Jeleśnia  w sprawie Autobusowej Komunikacji Dowozowej z projektem rozkładu jazdy 
oraz dotyczący sposobu uporządkowania informacji pasażerskiej na dworcu w Jeleśni

▪ 19/05/2018 – przejazd pociągu RETRO Chabówka – Żywiec – Chabówka i Żywiec – Węgierska Górka – Żywiec w 
ramach wydarzenia 'Parowozem do Żywca'
▪ Zabezpieczenie wydarzenia – SOK
▪ Komunikacja dowozowa – Żywiec PKP – Żywiec Rynek – MZK  Żywiec
▪ Kontakt z mediami
▪ Poczęstunek –  wsparcie uzyskane od Stary Dwór 
▪ Akcja 'Bezpieczny przejazd' z PKP PLK ZLK Sosnowiec
▪ Przygotowanie materiałów BTL
▪ Promowanie atrakcji turystycznych regionu
▪ Akcja informacyjna dotycząca połączeń kolejowych, ulotki, rozkłady jazdy
▪ Przygotowania do wakacyjnego sezonu turystycznego, promocja połączeń kolejowych oraz walorów turystycznych 
regionu – informacje prasowe
▪ Przygotowania do letniej korekty rozkładu jazdy pociągów – akcja informacyjna

6. Czerwiec
▪ 04/06/2018 – Wniosek do PKP PLK Biuro Dróg Kolejowych w sprawie zwiększenia finansowania i efektywności 
prac utrzymaniowych prowadzonych przez Sekcję Eksploatacji PLK w Bielsku Białej na linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka 
▪ 06/06/2018 – Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, Departament Kolejnictwa w sprawie rewitalizacji i 
uwzględnienia w planach transportowych linii Żywiec – Sucha Beskidzka jako szlaku połączeń międzynarodowych 
Kraków – Bratysława/Wiedeń/Budapeszt
▪ 12/06/2018 – Wniosek do Przewozów Regionalnych w sprawie wydłużenia komercyjnego pociągu musicREGIO z 
Bielska Białej do Suchej Beskidzkiej lub Zakopanego przez Żywiec.
▪ Scenariusz i plany produkcji filmu reklamowego promującego walory krajobrazowe powiatu żywieckiego i suskiego 
oraz przyjazny środowisku transport kolejowy na linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 17/06/2018 – Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w Żywcu oraz pytania w sprawie 
zapewnienia finansowania rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka i przekazanie podziękowań na ręce Ministra
▪ 20/06/2018 – Wniosek do PKP PLK Biuro Przygotowania Inwestycji  w sprawie możliwości realizacji inwestycji 
„Rewitalizacja linii kolejowej 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” w ramach projektu pn.: „Prace 
przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020, etap II”.
▪ 21/06/2018 – Podpisanie umowy na realizację produkcji/spotu promującego region „Odkryj Beskidy na nowo” z 
firmą Blue Dron Media 
▪ 26/06/2018 – Wniosek do Przewozów Regionalnych w sprawie uruchomienia nowego międzyregionalnego 
połączenia komercyjnego w relacji Zwardoń – Przemyśl linią Żywiec – Sucha Beskidzka przez Kraków i Rzeszów 
(przedstawienie określonych wariantów)
▪ Przyznanie środków finansowych dla PKP PLK ZLK Sosnowiec z przeznaczeniem na wymianę podkładów na linii 
Żywiec Sucha Beskidzka 
▪ Akcja promocyjna dla wakacyjnych połączeń kolejowych PKP Intercity TLK HALNY i Kolei Śląskich KS ORNAK pt. 
'HALNY i ORNAK przecierają szlak' 
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury, prowadzonych prac remontowych oraz frekwencji dla połączeń kolejowych 

7. Lipiec

Druk: NIW-CRSO 3



▪ 06/07/2018 – Wniosek do Spółki PKP Intercity w sprawie rozszerzenia siatki połączeń na linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka oraz możliwości dodatkowych postojów dla pociągów tego przewoźnika w Hucisku i Lachowicach
▪ Działania w sprawie ujęcia rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w RPO Województwa Śląskiego w 
perspektywie finansowej 2021-2027
▪ Interwencja w sprawie dewastacji infrastruktury peronowej i stacyjnej, między innymi na stacji Żywiec Sporysz i 
przystanku Pewel Wielka Centrum. Zgłoszenie SOK i Policji i monitorowanie sytuacji.
▪ Monitorowanie prac na linii związanych z wymianą słupów trakcyjnych i pozostałych prac torowych
▪ Przygotowania do organizacji wydarzenia związanego z 140 rocznica otwarcia linii kolejowej Żywiec – Bielsko Biała 
na dworcu PKP w Żywcu i wnioski o wsparcie wydarzenia
▪ Monitorowanie postępu prac RDOŚ w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”.
▪ 21/07/2018 – Wniosek do PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy w sprawie udzielenia 
informacji dotyczących planowanych zamknięć torowych celem dostosowania nowego rozkładu jazdy 2018/2019 do 
sytuacji
▪ 22/07/2018 – Premiera filmu 'Odkryj Beskidy na nowo' wyprodukowanego przez Blue Dron Media na zlecenie 
Stowarzyszenia Kolej Beskidzka, ukazującego walory turystyczno-krajoznawcze okolic linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka i atrakcje regionu oraz promującego transport kolejowy
▪ 23/07/2018 – Wstępne zaakceptowanie przez przewoźnika dodatkowych postojów dla pociągów TLK w Hucisku i 
Lachowicach
▪ 27/07/2018 – Korekta inwestycja uwzględnionych w RPO 2021-2017 o linię Żywiec – Sucha Beskidzka i przesłanie 
stosownych informacji do PKP PLK
▪ 31/07/2018 – Montaż nowych tablic peronowych o które SKB wnioskowało dla stacji Jeleśnia i Pewel Wielka 
Centrum
▪ Kolportaż ulotek i promocja połączeń kolejowych 

8. Sierpień
▪ 01/08/2018 – Wnioski do Urzędów Marszałkowskich Województwa Małopolskiego i Województwa Śląskiego z 
propozycjami do nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 z uwzględnieniem terminów zamknięć i prac 
modernizacyjnych na liniach kolejowych
▪ 05/08/2018 – Wyjazdowa Konwencja SKB w Opolu poświęcona sytuacji na linii a także połączeniom kolejowym 
Żywiecczyzny z Podhalem i Dolnym Śląskiem (TLK HALNY)
▪ 10/08/2018 – Decyzja PKP PLK Nowy Sącz o montażu nowych wiat peronowych na stacji Lachowice
▪ 18/08/2018 – Wydarzenie z okazji z 140 rocznicy otwarcia linii kolejowej z Żywca do Bielska Białej „140 kaw na 140
 lat” na żywieckim dworcu
▪ Zabezpieczenie SOK
▪ Kontakt z mediami
▪ Poczęstunek – wsparcie uzyskane od Stara Karczma w Jeleśni 
▪ Akcja 'Bezpieczny przejazd' z PKP PLK Sosnowiec
▪ Akcja inforacyjno-promocyjna (atrakcje turystyczne, trasy rowerowe, połączenia kolejowe )
▪ 28/08/2018 – Wniosek do Małopolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w sprawie nowego rozkładu jazdy 
pociągów 2018/2019 z propozycjami dodatkowych rozwiązań usprawniających komunikację a także ponowienie 
wniosku o bezpośrednie połączenie Żywiec – Kraków 

9. Wrzesień
▪ 03/09/2018 – Dalsze konsultacje nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 z Departamentem Transportu UM w 
Krakowie oraz z Wydziałem Komunikacji i Transportu w Katowicach
▪ 05/09/2018 – List Otwarty w sprawie konieczności uporządkowania transportu publicznego oraz integracji 
transportowej na Żywiecczyźnie, przesłany do polityków i radnych szczeblów gminnych , powiatowych i 
wojewódzkich 
▪ 12/09/2018 – Decyzja PKP PLK o przyznaniu dofinansowania na utrzymanie małej architektury na linii Żywiec – 
Sucha Beskidzka
▪ 13/09/2018 – Wniosek do Urzędu Gminy w Stryszawie w sprawie budowy małego parkingu Park&Ride obok 
dworca kolejowego w Hucisku w porozumieniu z PKP Nieruchomości w Krakowie
▪ 27/09/2018 – Wniosek do Centrali Spółki Przewozy Regionalne w Warszawie w sprawie wprowadzenia specjalnej 
ofert handlowej na linii Żywiec – Sucha Beskidzka dla przewozu roweru w sezonie 2018/2019, na wzór oferty 
'Małopolska na rowery' 
▪ 27/09/2018 – Ponowienie wniosku do Spółki PKP Intercity w sprawie uzupełnienia terminów kursowania dla 
pociągu TLK HALNY Bydgoszcz – Zakopane – Bydgoszcz oraz dodatkowych postojów w sezonie 2018/2019 
10. Październik
▪ Akcja informacyjna dotycząca październikowej korekty rozkładu jazdy pociągów
▪ 03/10/2018 – wydanie przez RDOŚ w Katowicach postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja 
linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka” 
▪ 15/10/2018 – Nota Protestacyjna do PKP S.A. dotycząca budowy myjni przed Dworcem PKP  w Suchej Beskidzkiej
▪ 18/10/2018 – Odpowiedź z Biura Handlowego Przewozów Regionalnych o możliwości wprowadzenia oferty 
specjalnej na przewóz roweru po zakończeniu remontów
▪ 22/10/208 – Potwierdzenie przez UG Stryszawa zabiegów w sprawie budowy małego parkingu P&R obok dworca w 
Hucisku
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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)

▪ 22/10/2018 – Decyzja o przyznaniu 10-letniego kontraktu na obsługę połączeń kolejowych na linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka Przewozom Regionalnym, właścicielowi marki POLREGIO
▪ Monitorowanie prac przy wymianie podkładów prowadzonych przez PKP PLK ZLK Sosnowiec na odcinku Pewel 
Wielka – Żywiec 
▪ Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem Studium Wykonalności Rewitalizacji Linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka, pośrednictwo między samorządami lokalnymi a PKP PLK
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury, prac nad nowym rozkładem jazdy pociągów oraz frekwencji dla połączeń 
kolejowych 

11. Listopad
▪ 02/11/2018 – Wniosek do Wójt Gminy Jeleśnia w sprawie nowego rozkładu jazdy oraz możliwości organizacji 
komunikacji dowozowej 
▪ 02/11/2018 – Wniosek do Urzędu Gminy Jeleśnia o udzielenie informacji publicznej w związku decyzją o budowie 
myjni samochodowej na placu przed Dworcem PKP w Jeleśni
▪ Monitorowanie sytuacji oraz działań prowadzonych na terenie Dworca PKP w Jeleśni
▪ Rozliczenie z przygotowanych wydarzeń z Fundacją PKP
▪ 02/11/2018 – Spotkanie robocze Przedstawiciela Stowarzyszenia 'Kolej Beskidzka' w Centrali PKP Polskie Linie 
Kolejowe w Warszawie dotyczące omówienia spraw związanych z opracowywanym Studium Wykonalności 
Rewitalizacji Linii Żywiec – Sucha Beskidzka  oraz przekazanie wniosku dotyczącego możliwości zawarcia 
analogicznego porozumienia w sprawie opracowania Studium Wykonalności Rewitalizacji Linii 190 na odcinku 
Bielsko Biała – Cieszyn (odc. Bielsko – Skoczów)
▪ 30/11/2018 – Petycje do Urzędów Marszałkowskich Województwa Śląskiego i Małopolskiego w sprawie 
uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych REGIO relacji Żywiec – Kraków Główny (Zwardoń – Kraków 
Główny)
▪ Przygotowania do wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019
▪ Przygotowania do organizacji cyklicznych wydarzeń w roku 2019
▪ 30/11/2018 – Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury – Departament Kolejnictwa w sprawie uwzględnienia 
finansowania rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka z programu 'Kolej+'
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury, prac prowadzonych, jakości usług transportowych świadczonych przez 
przewoźników oraz frekwencji dla połączeń kolejowych

12. Grudzień
▪ Promowanie połączeń kolejowych w mediach i prasie, opłacanie akcji promujących Beskidy, walory turystyczno – 
krajobrazowe powiatu żywieckiego i suskiego w mediach społecznościowych
▪ Akcja informacyjna dotycząca wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 ze szczególnym 
naciskiem na regularne połączenia  PKP Intercity IC OSCYPEK oraz Kolei Śląskich KS ORNAK
▪ 10/12/2018 – Przygotowanie ponaglenia UG Jeleśnia o udzielenie informacji publicznej na temat 
zagospodarowania placu przed dworcem oraz warunków przejęcia budynku dworca oraz działek sąsiadujących od 
PKP, monitorowanie sytuacji oraz dokumentowanie stanu obiektów
▪ 10/12/2018 – Przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezczynności 
dotyczącej udzielania informacji publicznej w UG Jeleśnia
▪ 13/12/2018 – Konsultacje Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku w Ministerstwie Infrastruktury, zgłoszenie 
przez Stowarzyszenie uwagi dotyczącej finansowania rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach 
programu 'Kolej+'
▪ Przygotowanie wniosków dotyczących ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 do Urzędu Miasta Żywiec 
i Starostwa Powiatowego w Żywcu
▪ Wniosek do Fundacji Tesco w sprawie przyznania grantu dla jednego z planowanych projektów w roku 2019
▪ 21/12/2018 – Świąteczna akcja w pociągu REGIO PILSKO relacji Kraków – Żywiec, upominki dla pasażerów
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury, prac prowadzonych, jakości usług transportowych świadczonych przez 
przewoźników oraz frekwencji dla połączeń kolejowych, dokumentowanie wydarzeń
▪ Ukończenie opracowywania Studium Wykonalności rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka oraz 
domykanie wszystkich spraw z tą dokumentacją związanych
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 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 
opracowania wspólnie z PKP PLK S.A. Studium 
Wykonalności dla rewitalizacji linii kolejowej nr 97 
Żywiec - Sucha Beskidzka. Występowanie do 
organizatorów transportu kolejowego o uruchomienie 
pociągów na linii Żywiec - Sucha Beskidzka, 
konsultowanie rozkładów jazdy, promowanie połączeń 
kolejowych pociągów regionalnych oraz 
międzyregionalnych.
Z tytułu działalności nie ponoszono kosztów z 1% 
podatku dochodowego.

0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizowanie imprez kulturalnych związanych z 
przejazdami pociągów retro (trakcja parowa) przez linię 
Żywiec - Sucha Beskidzka. Popularyzacja historii kolei 
oraz dziedzictwa techniki. Organizacja 140 lecia otwarcia 
linii kolejowej  Integracja kulturowa Żywiecczyzny i 
Małopolski poprzez przybliżenie historii dawnej kolei 
Transwersalnej. Promocja idei podróżowania pociągiem 
z rowerem w ramach akcji "Pociągiem w górę, rowerem 
w dół". Z tytułu działalności nie ponoszono kosztów z 1% 
podatku dochodowego.

0,00 zł

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7000

12
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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 zysków i strat) 17 494,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 214,60 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) 14 280,33 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 14 280,33 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)

1 748,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 237,71 zł

0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 985,82 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

Druk: NIW-CRSO 7



4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 214,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

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.

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5 509,11 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

3 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 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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
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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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Piotr Jodłowiec, Marcin Ryś Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-25

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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