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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-08-03

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

2015-05-25

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

Hubert Maślanka Prezes Zarządu TAK

Piotr Jodłowiec Wiceprezes Zarządu TAK

Marcin Ryś Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Trzop Członek Zarządu TAK

Mateusz Wieczorek Członek 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

STOWARZYSZENIE "KOLEJ BESKIDZKA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Działania Stowarzyszenia podjęte w okresie 01/01/2019-31/12/2019 związane z realizacją celów statutowych:

1. Styczeń
▪ 14/01/2019 – Wniosek do Wójt Gminy Jeleśnia w sprawie montażu
tablicy informacyjnej na dworcu kolejowym w Jeleśni
▪ Działania wspierające i promujące dla organizowanej przez Urząd
Gminy w Jeleśni Autobusowej Komunikacji Dowozowej w relacji
Jeleśnia Dworzec Kolejowy – Korbielów dla pociągów spółek PKP
Intercity IC OSCYPEK i Kolei Śląskich ORNAK. Opracowanie rozkładu
jazdy Jeleśnia – Korbielów
▪ Analiza sytuacji w ruchu kolejowym i monitorowanie sytuacji
▪ Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia skomunikowań pociągów
spółek Przewozy Regionalne (POLREGIO) i Koleje Śląskie
▪ 22/01/2019 - Kontakt z przewoźnikami kolejowymi w sprawie
wypromowania Ośrodka Narciarskiego 'Pilsko' oraz zintegrowanych
połączeń kolejowo-drogowych do Korbielowa
▪ Wniosek do zarządcy infrastruktury PKP PLK w sprawie dystrybucji
rozkładu jazdy komunikacji dowozowej Jeleśnia - Korbielów
▪ Akcje promujące połączenia kolejowe w internecie nakierowane na
pobudzenie ruchu turystycznego z wykorzystaniem transportu
kolejowego
▪ Analiza dokumentów zakończonego Studium Wykonalności
rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka . Aneksy do umów z
samorządami
▪ Opracowywanie strategii dotyczącej powstania systemu Park&Ride na
dworcu kolejowym w Żywcu
▪ Monitorowanie postępowania Urzędów Marszałkowskich w Katowicach
i Krakowie w sprawie złożonych petycji dotyczących finansowania
rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka oraz uruchomienia
bezpośrednich połączeń Żywiec – Sucha Beskidzka - Kraków Główny

2. Luty
▪ Zakończenie opracowywania Studium Wykonalności rewitalizacji linii
kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 04/02/2019 – Wniosek do Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa
Infrastruktury w sprawie ujęcia linii w wykazie linii kolejowych o
charakterze ponadregionalnym
▪ 07/02/2019 – Wniosek do Przewozów Regionalnych z propozycjami
optymalizacji rozkładu jazdy w związku z przygotowaniami do
wprowadzania wiosennej korekty rozkładu jazdy
▪ 14/02/2019 – Decyzja UMWM w sprawie bezpośredniego połączenia
kolejowego REGIO PILSKO w relacji Żywiec – Kraków Główny, która
zakłada utworzenie tego połączenia po zakończeniu prac torowych
▪ Dalsza organizacja akcji promującej komunikację dowozową Jeleśnia –
Korbielów dla pociągów Kolei Śląskich i PKP Intercity
▪ 15/02/2019 – Spotkanie robocze w UG Jeleśnia
▪ Rozpoczęcie przygotowań do organizacji przejazdu pociągu retro oraz
specjalnego pociągu z okazji Dnia Dziecka
▪ Rozpoczęcia przygotowań do zmian wizerunkowych stowarzyszenia
▪ 21/02/2019 – Spotkanie Zarządu SKB oraz przedstawicieli Gminy
Jeleśnia z Zarządem spółki PKP Intercity w Warszawie w sprawie
rozwoju oferty przewozowej na linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 28/02/2019 – Interwencja u zarządcy infrastruktury PKP PLK
Sosnowiec w sprawie remontu nawierzchni peronowej na stacji
Jeleśnia
▪ 28/02/2019 – Walne Zebranie Członków SKB
▪ Dalsze monitorowanie sytuacji w ruchu pociągów i stanu linii kolejowej
▪ Zarządca infrastruktury PKP PLK rozpoczyna przygotowania do
modernizacji sieci trakcyjnej na odcinku Sucha Beskidzka – Hucisko –
granica województwa

3. Marzec
▪ Przygotowania i formalności związane z zorganizowanie przejazdu
specjalnego pociągu komercyjnego z okazji Dnia Dziecka
▪ Przygotowania do przejazdu pociągu retro w ramach Małopolskich
Szlaków Turystyki Kolejowej w dniu 11/05/2019, wydarzenie

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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'Szlakiem Kolei Transwersalnej do Żywca'
▪ 05/03/2019 – Wniosek do zarządcy infrastruktury PKP PLK Nowy
Sącz w sprawie montażu wiaty peronowej na przystanku Kurów Suski
▪ Akcja informacyjno – promocyjna w związku z wiosenną korektą
rozkładu jazdy pociągów
▪ Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu
kolejowym na wszystkich odcinkach linii
▪ Konkurs na nowe LOGO Stowarzyszenia - zmiany wizerunkowe
▪ Promowanie akcji REGIObohater dla woj. małopolskiego i pierwszy
przejazd składu POLREGIO nazwanego na cześć ppłk. Ludwika
Iwaszki
▪ Monitorowanie załatwiania przez Urzędy Marszałkowskie w Krakowie i
Katowicach petycji dotyczących rewitalizacji linii Żywiec – Sucha
Beskidzka oraz uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego
Żywiec – Kraków Główny
▪ Monitorowanie przetargów PKP PLK dotyczących prac
utrzymaniowych oraz remontowych na linii
▪ Akcje 'Przekaż1%' oraz 'Ubrania do oddania'
▪ Formalności związane z przeprowadzeniem zmian w KRS

4. Kwiecień
▪ Przygotowanie i koordynacja projektu Komitetu Inicjatywy
Uchwałodawczej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej Żywiec –
Sucha Beskidzka w woj. śląskim i woj. małopolskim
▪ Działania informacyjne i promocyjne poświęcone planowanemu
przejazdowi pociągu retro i wydarzenia 'Szlakiem Kolei Transwersalnej
do Żywca'
▪ Wdrażanie I etapu zmian wizerunkowych
▪ Kampania 'Ubrania do oddania'
▪ Monitorowanie sytuacji w okolicy stacji Jeleśnia i zabieganie o remont
dworca kolejowego w Jeleśni
▪ 11/04/2019 – Zapytanie skierowane do Komisji Europejskiej w
sprawie priorytetów finansowania kolejowych projektów
infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowania
▪ 17/04/2019 – Konferencja prasowa i prezentacja pierwszej w historii
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców woj. śląskiego i woj.
małopolskiego, skierowanej do sejmików obu województw
▪ Wieloetapowe przygotowania do przejazdu pociągu specjalnego z
okazji Dnia Dziecka
▪ Działania promujące dla pociągu KS ORNAK i połączeń Jeleśnia –
Korbielów przed zbliżającym się długim weekendem majowym
▪ Rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem uchwały po przyjęciu
inicjatywy przez sejmik śląski
▪ Promowanie połączeń kolejowych, analiza frekwencji oraz stanu
infrastruktury

5. Maj
▪ Promowanie w mediach pociągu KS ORNAK i dedykowanej
komunikacji autobusowej Jeleśnia – Korbielów w związku z
weekendem majowym
▪ 11/05/2019 - Przejazd pociągu retro w ramach Małopolskich Szlaków
Turystyki Kolejowej przy współpracy z Nowosądeckie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei oraz PKP CARGO i wydarzenie 'Szlakiem Kolei
Transwersalnej do Żywca'
▪ Zabezpieczenie miejsca wydarzenia – SOK, PKP PLK
Sosnowiec
▪ Komunikacja dowozowa dla uczestników w relacji Żywiec PKP –
Żywiec Rynek – operator MZK Żywiec
▪ Występ Orkiestry Dętej – GOK Łodygowice
▪ Regionalny poczęstunek
▪ Atrakcje dla dzieci
▪ Akcja 'Bezpieczny przejazd' z PKP PLK ZLK Sosnowiec
▪ Dystrybucja gadżetów i materiałów promocyjnych
▪ Promowanie regionalnych atrakcji
▪ Kontakt z mediami
▪ Zbiórka podpisów pod projektem Inicjatywy Uchwałodawczej
▪ Nominacja do konkursu 'Mój Głos, Moja Europa' uzyskana przez
Stowarzyszenie Kolej Beskidzka za szczególne zasługi, opracowanie
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materiałów niezbędnych do dalszego udziału w konkursie
▪ Decydujący etap przygotowań do przejazdu pociągu specjalnego 'Mały
Kolejarz' w relacji Żywiec – Chabówka – Żywiec z okazji Dnia Dziecka
(ustalanie rozkładu jazdy i harmonogramu wydarzeń towarzyszących
oraz przygotowanie materiałów promocyjnych)
▪ Przygotowania do letniej korekty rozkładu jazdy pociągów, promocja
połączeń kolejowych oraz walorów turystycznych regionu –
informacje prasowe

6. Czerwiec
▪ 01/06/2019 – Przejazd pociągu specjalnego 'Mały Kolejarz' z okazji
Dnia Dziecka w relacji Żywiec – Chabówka – Żywiec + obsługa
wydarzeń towarzyszących na terenie Skansenu Taboru Kolejowego w
Chabówce (Polregio, PKP Cargo, Nowosądeckie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei)
▪ Animacje dla dzieci
▪ Poczęstunek i atrakcje z nagrodami na trasie
▪ Catering
▪ Przejazd retro Skansen – Rabka Zaryte – Skansen
▪ Formalności i podsumowanie wydarzenia
▪ Promowanie połączeń kolejowych, analiza frekwencji oraz stanu
infrastruktury i postępu prac remontowych
▪ Interwencja u zarządcy infrastruktury w sprawie wiat na przystankach
kolejowych Pewel Wielka i Pewel Wielka Centrum
▪ Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018, zamknięcie sprawozdań
finansowego i merytorycznego
▪ Odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowymi
Krzyżami Zasługi Stowarzyszenia Kolej Beskidzka reprezentowanego
przez Huberta Maślanka i Piotra Jodłowiec
▪ Zakończenie zbierania podpisów pod projektem Inicjatywy
Uchwałodawczej w woj. śląskim
▪ Działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym

7. Lipiec
▪ Zamknięcie linii na okres wakacji i rozpoczęcie prac utrzymaniowo –
modernizacyjnych przez zarządcę infrastruktury – modernizacja sieci
trakcyjnej Sucha Beskidzka – Lachowice oraz modernizacja wiaduktu
nad ul. Dworcową w Żywcu
▪ 10/07/2019 – Wniosek do PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji w
sprawie harmonogramu zamknięć torowych 2019/2020 celem
opracowania założeń dla nowego rozkładu jazdy
▪ Akcja 'Ubrania do oddania'
▪ Dalsze prace nad zmianami wizerunkowymi stowarzyszenia,
przygotowania do wprowadzenia II etapu zmian - nowa strona
internetowa
▪ Spotkania z reprezentantami regionu w sejmikach województw w
sprawie finansowania rewitalizacji linii oraz uruchomienia
bezpośredniego połączenia kolejowego Żywiec – Kraków Główny
▪ 22/07/2019 – Monitorowanie przebiegu załatwiania Inicjatywy
Uchwałodawczej w woj. małopolskim oraz wystosowanie ponaglenia
▪ 29/07/2019 – Spotkanie organizacyjne i omówienie dalszych planów
działania stowarzyszenia
▪ Dyżury, monitorowanie sytuacji oraz promowanie walorów
turystycznych oraz wydarzeń regionalnych

8. Sierpień
▪ 05/08/2019 – Wnioski do Urzędów Marszałkowskich województwa
małopolskiego i województwa śląskiego z propozycjami do nowego
rozkładu jazdy pociągów 2019/2020, prezentacja wariantów
dodatkowych połączeń międzyregionalnych Gliwice/Rybnik - Żywiec -
Zakopane
▪ Akcje uświadamiające, podkreślające zalety transportu kolejowego
#kolejnafakty, #dlaczegokolej
▪ Kontynuacja akcji 'Ubrania do oddania'
▪ Kontynuacja prac nad zmianami wizerunkowymi stowarzyszenia,
przygotowania do wprowadzenia II etapu zmian - nowa strona
internetowa
▪ 14/08/2019 – Spotkanie Prezesa Stowarzyszenia z Dyrektorem
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Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w sprawie
nowego rozkładu jazdy pociągów, połączenia Żywiec – Kraków
Główny i rozwoju linii Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ 19/08/2019 – Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym węzła
przesiadkowego i parkingu Park&Ride w Żywcu
▪ 26/08/2019 – Inicjatywa Uchwałodawcza - Uchwała Sejmiku
Województwa Śląskiego nr VI/12/13/2019 o przyjęcia apelu
dotyczącego uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii
kolejowej nr 97 Żywiec – gr. województwa (Sucha Beskidzka)” jako
inwestycji kluczowej do realizacji przez województwo śląskie w
perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej
▪ Dyżury i monitorowanie postępu prac modernizacyjnych na linii
prowadzonych przez PKP PLK i PKP Energetyka
▪ Promowanie walorów turystycznych oraz wydarzeń regionalnych

9. Wrzesień
▪ 17/09/2019 – Wniosek do przewoźnika POLREGIO z propozycjami
optymalizacji rozkładu jazdy pociągów dla korekty jesiennej i
dostosowaniu do aktualnych potrzeb podróżnych
▪ 18/09/2019 – Wniosek do PKP Nieruchomości w Katowicach
,zarządcy budynku dworca kolejowego w Żywcu w sprawie instalacji
systemu centralnego ogrzewania w budynku dworca i poczekalni
pasażerskiej
▪ Akcje uświadamiające, podkreślające zalety transportu kolejowego
#kolejnafakty, #dlaczegokolej
▪ Prace nad uwagami w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju
Województwa 'Małopolska 2030'
▪ Uzupełnianie formalności w sprawie procedowania Inicjatywy
Uchwałodawczej dotyczącej rewitalizacji linii Żywiec – Sucha
Beskidzka w woj. małopolskim
▪ Dyżury i monitorowanie ruchu i frekwencji oraz postępu prac
modernizacyjnych na linii przed wprowadzeniem korekty rozkładu
jazdy
▪ 24/09/2029 – Zmiany wizerunkowe – Właściwym torem, II etap zmian,
uruchomienie nowej witryny internetowej nakierowanej w sposób
szczególny na promocje walorów krajobrazowych regionu i rozwoju
aktywnej turystyki przy zwiększonym udziale transportu kolejowego
jako przyjaznej środowisku formie transportu

10.Październik
▪ Akcje uświadamiające, podkreślające zalety transportu kolejowego
#kolejnafakty, #dlaczegokolej
▪ Akcja informacyjno-promocyjna dotycząca październikowej korekty
rozkładu jazdy pociągów
▪ Kontynuacja akcji 'Ubrania do oddania'
▪ Spotkanie z Burmistrzem miasta Żywiec dotyczące utworzenia
parkingu Park&Ride
▪ Przygotowania i analizy dotyczący wprowadzenia nowego rozkładu
jazdy pociągów 2019/2020 w grudniu
▪ 25/10/2019 – Wydarzenie 'Spotkanie z podróżnikiem' zorganizowane
na dworcu kolejowym w Żywcu
▪ Promowanie wydarzenia 'Tory do wolności' – wystawy otwartej na
dworcu Wrocław Główny
▪ Przygotowanie projektu kalendarza kolejowego promującego linię
Żywiec – Sucha Beskidzka, jej okolice i cały region
▪ Monitorowanie prac remontowych dworca kolejowego w Jeleśni
▪ Przygotowania do wydarzenia mającego odbyć się w okresie Bożego
Narodzenia - Koncert kolęd na żywieckim dworcu
▪ Prace nad uwagami w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju
Województwa 'Małopolska 2030'
▪ Dyżury, monitorowanie stanu infrastruktury, prac prowadzonych na
linii oraz frekwencji w połączeniach kolejowych

11.Listopad
▪ Pierwsza inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – II etap,
rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem uchwały dotyczącym
uwzględnienia przedsięwzięcia „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97
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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)

Żywiec – gr. województwa – Sucha Beskidzka” jako inwestycji
kluczowej do realizacji przez województwa w perspektywie finansowej
2021-2027 w woj. małopolskim
▪ 16/11/2019 – Zakończenie opracowywania uwag w konsultacjach
społecznych Strategii Rozwoju Województwa 'Małopolska 2030' ,
zgłoszenie uwag w Urzędzie Marszałkowskim oraz przesłanie
informacji poszczególnym samorządom
▪ Planowanie koncertu kolęd odwołane – brak zgody PKP
▪ Prace nad projektem kalendarza kolejowego promującego linię Żywiec
– Sucha Beskidzka wstrzymane
▪ Przygotowania do wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów
2019/2020 – akcja informacyjna
▪ Spotkanie dotyczące planów działania i organizacji cyklicznych
wydarzeń w roku 2020
▪ Przygotowanie wydarzenia 'Pilskiem do Żywca' – inauguracyjny
przejazd pociągu REGIO z Krakowa Głównego do Żywca w nowym
rozkładzie jazdy oraz upamiętnienie 135. rocznicy otwarcia linii
kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka
▪ Monitorowanie stanu infrastruktury, prac prowadzonych, jakości usług
transportowych świadczonych przez przewoźników, także drogowych
oraz frekwencji dla połączeń kolejowych
▪ Potwierdzenie przez PKP Nieruchomości planu instalacji centralnego
ogrzewania w budynku dworca kolejowego w Żywcu

12.Grudzień
▪ 03/12/2019 – Udział w konferencji dotyczącej Rozwoju Kolei w
Województwie Śląskim zorganizowanej przez władze województwa
śląskiego oraz Koleje Śląskie
▪ Akcja informacyjna dotycząca wprowadzenia nowego rozkładu jazdy
pociągów 2019/2020, promowanie połączeń PKP Intercity TLK
HALNY, TLK ROZEWIE, IC OSCYPEK oraz Kolei Śląskich KS ORNAK
i Przewozów Regionalnych (POLREGIO) REGIO PILSKO
▪ Zbierania podpisów pod projektem inicjatywy uchwałodawczej
dotyczącej uwzględnienia przedsięwzięcia „Rewitalizacja linii kolejowej
nr 97 Żywiec – gr. województwa – Sucha Beskidzka” jako inwestycji
kluczowej do realizacji przez województwa w perspektywie finansowej
2021-2027 w woj. małopolskim
▪ 20/12/2019 – Wydarzenie 'Pilskiem do Żywca' – inauguracyjny
przejazd pociągu REGIO z Krakowa Głównego do Żywca w nowym
rozkładzie jazdy oraz upamiętnienie 135. rocznicy otwarcia linii
kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka, upominki dla pasażerów
▪ Przygotowania do akcji 1% (kalendarze-wizytówki z okazji 135.
rocznicy otwarcia linii Żywiec – Sucha Beskidzka)
▪ Promowanie pociągu 'Powstaniec Śląski', upamiętniającego 100.
rocznicę Powstań Śląskich, obsługującego połączenie KS ORNAK
▪ Dyżury, monitorowanie stanu infrastruktury, prac prowadzonych,
jakości usług transportowych świadczonych przez przewoźników oraz
frekwencji dla połączeń kolejowych, dokumentowanie wydarzeń

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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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. Podejmowanie działań 
na rzecz zapewnienia skomunikowań pociągów spółek 
Przewozy Regionalne (POLREGIO) i Koleje Śląskie. 
Przygotowanie i koordynacja projektu Komitetu 
Inicjatywy Uchwałodawczej dotyczącej rewitalizacji linii 
kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka w woj. śląskim i 
woj. małopolskim. Spotkania z reprezentantami regionu 
w sejmikach województw w
sprawie finansowania rewitalizacji linii oraz 
uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego 
Żywiec – Kraków Główny. Akcje informacyjno-
promocyjne dotyczące korekt rozkładów jazdy 
pociągów. Promowanie połączeń kolejowych pociągów 
regionalnych oraz międzyregionalnych. Działania 
prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym.
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. Działania informacyjne i 
promocyjne poświęcone 
przejazdowi pociągu retro i wydarzenia 'Szlakiem Kolei 
Transwersalnej do Żywca'. Przygotowanie wydarzenia 
'Pilskiem do Żywca' – inauguracyjnego
przejazdu pociągu REGIO z Krakowa Głównego do Żywca 
w nowym rozkładzie jazdy oraz upamiętnienie 135. 
rocznicy otwarcia linii kolejowej Żywiec – Sucha 
Beskidzka.
Z tytułu działalności nie ponoszono kosztów z 1% 
podatku dochodowego.

0,00 zł
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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) 24 875,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 947,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 14 928,22 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 14 928,22 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

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 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Zorganizowanie przejazdu pociągu specjalnego 
'Mały Kolejarz' z okazji Dnia Dziecka (01.06.2020) 
w relacji Żywiec – Chabówka – Żywiec i obsługa 
wydarzeń towarzyszących na terenie Skansenu 
Taboru Kolejowego w Chabówce (Polregio, PKP 
Cargo, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei)
▪ Animacje dla dzieci
▪ Poczęstunek i atrakcje z nagrodami na trasie
▪ Catering
▪ Przejazd pociągiem retro (trakcja parowa) 
Skansen w Chabówce – Rabka Zaryte – Skansen w 
Chabówce
▪ Formalności i podsumowanie wydarzenia

3 214,60 zł
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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 5 384,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 214,60 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. 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)

4 902,92 zł

9 947,00 zł

0,00 zł

10 425,97 zł

0,00 zł

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.

1 organizowanie przejazdu pociągu specjalnego 'Mały Kolejarz' z okazji Dnia Dziecka w relacji Żywiec 
– Chabówka – Żywiec i obsługa wydarzeń towarzyszących na terenie Skansenu Taboru Kolejowego 
w Chabówce (Polregio, PKP Cargo, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei) ▪ Animacje dla 
dzieci ▪ Poczęstunek i atrakcje z nagrodami na trasie ▪ Catering ▪ Przejazd retro Skansen – Rabka 
Zaryte – Skansen ▪ Formalności i podsumowanie wydarzenia

3 214,60 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 275,89 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -400,67 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
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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

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

21 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)

0 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

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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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

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

Hubert Maślanka, Piotr Jodłowiec Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-08-03

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