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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-08-10

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

Katarzyna Motyka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dominik Gołek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Michał Matraszek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "KOLEJ BESKIDZKA"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

Styczeń 
16/01/2020 – Wniosek do PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie korekty harmonogramu zamknięć linii 
kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka w związku z pracami i planami zachowania przejezdności linii w okresie 
wakacyjnym 
17/01/2020 – Interwencja u przewoźników (PKP IC, Koleje Śląskie) w sprawie korekty harmonogramu zamknięć i 
utrzymania przewozów w okresie wakacyjnym
Organizacja konkursu noworocznego z nagrodami celem promowania przewozów kolejowych i zachęcania 
mieszkańców i turystów do korzystania z połączeń kolejowych na linii Żywiec – Sucha Beskidzka
Przygotowanie wzoru zbiorczego plakatowego rozkładu jazdy autobusów z dworca kolejowo-autobusowego w 
Jeleśni dla Gminy Jeleśnia 
Zbiórka podpisów pod projektem Inicjatywy Uchwałodawczej mieszkańców dot. rewitalizacji linii nr 97 na odcinku 
Żywiec – Sucha Beskidzka w woj. małopolskim
Działania w celu rozpoczęcia realizacji zadań związanych z montażem nowych wiat na odcinku linii zarządzanym 
przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
Promowanie połączeń kolejowych (IC Oscypek, TLK Halny, REGIO PILSKO, KS ORNAK) oraz walorów 
krajobrazowych regionu przez który biegnie linia kolejowa Żywiec – Sucha Beskidzka
Analiza sytuacji w ruchu kolejowym i monitorowanie sytuacji
Dyżury w Siedzibie Stowarzyszenia
Działania na wielu płaszczyznach w celu pozyskania środków na rewitalizację linii Żywiec – Sucha Beskidzka

Luty
Interwencja u zarządcy infrastruktury PKP PLK w sprawie braku oświetlenia na przystanku osobowym Lachowice 
Centrum
18/02/2020 – Interwencja u przewoźnika (POLREGIO) i organizatora przewozów (Urząd Marszałkowski w Krakowie) 
w sprawie wiosennej korekty rozkładu jazdy pociągów
Konsultacje z przedstawicielami Inicjatywy „Kolej na Knurów” wspólnego stanowiska w sprawie wniosku o 
uruchomienie połączenia relacji Gliwice – Knurów – Jeleśnia - Gliwice w nowym rozkładzie jazdy 2020/2021
Analiza sytuacji w ruchu kolejowym i monitorowanie sytuacji
Dyżury w Siedzibie Stowarzyszenia
Przygotowanie uwag dotyczących nowego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021na konferencję organizowaną przez 
Stowarzyszenie Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei „Kolej na Śląsk” w dniu 29/02/2020
Dalsze prowadzenie konkursu noworocznego z nagrodami celem promowania przewozów kolejowych i zachęcania 
mieszkańców i turystów do korzystania z połączeń kolejowych na linii Żywiec – Sucha Beskidzka
Promowanie wydarzenia „Kurs Przewodnicki SKPG Harnasie 2020/2021” Studenckiego Koła Przewodników 
Górskich Harnasie z Gliwic  
Promowanie połączeń kolejowych (IC Oscypek, TLK Halny, REGIO PILSKO, KS ORNAK) oraz walorów 
krajobrazowych regionu przez który biegnie linia kolejowa Żywiec – Sucha Beskidzka
Monitorowanie sprawy Inicjatywy Uchwałodawczej mieszkańców dot. rewitalizacji linii nr 97 na odcinku Żywiec – 
Sucha Beskidzka w woj. małopolskim

Marzec
10/03/2020 - Wniosek dotyczący uruchomienia dodatkowego połączenia relacji Gliwice – Knurów – Jeleśnia, 
przygotowany wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy „Kolej na Knurów” - przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach
Uzyskanie decyzji dotyczącej przesunięcia terminów zamknięć linii Żywiec – Sucha Beskidzka związanych z pracami 
celem umożliwienia uruchomienia połączeń kolejowych w wakacyjnym sezonie turystycznym 
Działania w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów  
Dalsze procedowanie sprawy Inicjatywy Uchwałodawczej mieszkańców dot. rewitalizacji linii nr 97 na odcinku Żywiec 
– Sucha Beskidzka w woj. małopolskim
Monitorowanie prac realizowanych na różnych odcinkach linii nr 97
16/03/2020 - Rozstrzygnięcie konkursu noworocznego z nagrodami, którego celem było promowania przewozów 
kolejowych i zachęcania mieszkańców i turystów do korzystania z połączeń kolejowych na linii Żywiec – Sucha 
Beskidzka i rozdanie nagród zwycięzcom oraz wyróżnionym 
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

Kwiecień
Rozpoczęcie procedury rozbiórki zdewastowanych wiat przystankowych na przystankach kolejowych Pewel Wielka i 
Pewel Wielka Centrum w porozumieniu z PKP PLK
Interwencja u Zarządcy PKP PLK w sprawie odmalowania zdewastowanego wiaduktu na ul. Dworcową w Żywcu
Analiza i poparcie projektu „Strategia Elektromobilności w Powiecie Żywieckim” realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Żywcu
Rozpoczęcie starań o remont i modernizację zniszczonego peronu na stacji Jeleśnia a także okolic dworca 
kolejowego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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25/04/2020 – Rozbiórka wiaty peronowej na przystanku kolejowym Pewel Wielka Centrum
Monitorowanie zmian w rozkładach jazdy pociągów w związku z pandemią oraz informowanie podróżnych i 
aktualizacja udostępnianych rozkładów jazdy 
Monitorowanie sytuacji transportu publicznego i rozkładów jazdy lokalnych przewoźników drogowych oraz 
informowanie mieszkańców i turystów o zmianach
Wsparcie branży gastronomicznej w czasie pandemii poprzez promowanie i udostępnianie informacji o usługach

Maj
Interwencja w sprawie uruchomienia dodatkowego połączenia Gliwice – Knurów - Jeleśnia wspólnie z 
przedstawicielami Inicjatywy „Kolej na Knurów” 
Przygotowanie wniosków dotyczących remontu peronu oraz okolic dworca kolejowego Jeleśnia – centrum 
przesiadkowe 
Monitorowanie zmian w rozkładach jazdy pociągów w związku z pandemią oraz informowanie podróżnych i 
aktualizacja udostępnianych rozkładów jazdy 
Monitorowanie sytuacji transportu publicznego i rozkładów jazdy lokalnych przewoźników drogowych oraz 
informowanie mieszkańców i turystów o zmianach
Wsparcie branży gastronomicznej w czasie pandemii poprzez promowanie i udostępnianie informacji o usługach
Aktualizacja i udostępnianie informacji dotyczących postępu prac realizowanych w międzyczasie przez PKP PLK na 
linii, między innymi przebudowa mostu kolejowego w Świnnej
Przygotowania do letniej korekty rozkładu jazdy pociągów oraz promocji połączeń kolejowych i turystyki w okresie 
wakacyjnym

Czerwiec
06/06/2020 – Prace na przystanku osobowym Pewel Wielka związane z rozbiórką zdewastowanej wiaty peronowej, 
przeprowadzone w porozumieniu z zarządcą PKP PLK 
Monitorowanie zmian i kształtu rozkładu jazdy pociągu KS ORNAK relacji Katowice – Zakopane - Katowice
17/06/2020 – Wnioski skierowane do Urzędów Marszałkowskich w Krakowie i Katowicach, a dotyczące poparcia dla 
propozycji adresowanej do PKP Intercity w sprawie dodatkowego postoju pociągu TLK/IC HALNY w Lachowicach lub 
Hucisku (pociąg zatrzymywał się jedynie w Jeleśni, od nowego rozkładu jazdy zatrzymuje się także w Lachowicach)
Monitorowanie sprawy generalnego remontu i przebudowy peronu na stacji Jeleśnia 
24/06/2020 – Posiedzenie Komisji ds. Skarg i Wniosków Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia 
Inicjatywy Uchwałodawczej mieszkańców dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka -  projekt 
przeszedł przez Komisję jednomyślnie 
Zakończenie prac związanych z rozbiórką wiaty peronowej na przystanku Pewel Wielka i przekazanie placu PKP 
PLK
Monitorowanie postępu prac prowadzonych przez PKP PLK i PKP Energetyka oraz analiza ruchu  na linii

Lipiec
1/07/2020 - podczas XXIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 
(Inicjatywa Uchwałodawcza mieszkańców) dotyczącego uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa (Żywiec)”, jako inwestycji kluczowej do realizacji w 
perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej został jednogłośnie przyjęty przez radnych 
wojewódzkich
Powrót wakacyjnego, codziennego ruchu pociągów na linię po okresie zamknięć i po zakończeniu prac
Informowanie o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów na linii, a także o rozkładach jazdy lokalnych przewoźników 
drogowych
Przygotowania formalności dotyczących przeprowadzenia remontu peronu na przystanku osobowym Pewel Mała
29/07/2020 – Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żywcu dotyczące naboru projektów do realizacji w ramach 
Programu Kolej+ i uwzględnienia linii Żywiec – Sucha Beskidzka
Monitorowanie ruchu na linii, promowanie połączeń kolejowych oraz szlaków turystycznych i rowerowych w okolicach 
linii
Przetarg na modernizację peronu w Jeleśni

Sierpień
05/08/2020 - Spotkanie w UM Bielsko-Biała poświęcone przygotowaniu i złożeniu projektów do Programu Kolej+ z 
udziałem samorządowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka, a także radnych wojewódzkich i 
Stowarzyszenia Kolej Beskidzka
Powołanie grupy roboczej ds. przygotowania projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka w 
ramach Programu Kolej+ przy współudziale Stowarzyszenia Kolej Beskidzka
Przygotowanie fiszek projektowych Programu Kolej+, dotyczących linii nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka i nr 190 
Skoczów – Bielsko-Biała
Złożenie wniosków do Programu Kolej+ przez Aglomerację Beskidzką, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku 
Żywiec – Sucha Beskidzka oraz odbudowa mijanki w Hucisku w ciągu linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – 
Sucha Beskidzka jako niezbędny element połączenia z centralną częścią województwa małopolskiego (ŻYWIEC-
SUCHA BESKIDZKA-KRAKÓW)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów– Bielsko-Biała jako 
niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z centralną częścią województwa (Cieszyn - Bielsko-Biała - 
Katowice)”
Monitorowanie sytuacji na linii i przekazywanie zarządcy infrastruktury PKP PLK informacji otrzymywanych od 
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mieszkańców, a dotyczących złego stanu torowiska
Monitorowanie ruchu na linii, promowanie połączeń kolejowych (KS ORNAK , IC OSCYPEK , TLK HALNY) oraz 
szlaków turystycznych, pieszo-rowerowych w okolicach linii i wytyczanie dodatkowych tras
Informowanie o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów na linii, a także o rozkładach jazdy lokalnych przewoźników 
drogowych
Ankieta „Zabłocie marzeń”- zgłoszenie propozycji
Przygotowania do jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągów na linii Żywiec – Sucha Beskidzka

Wrzesień
Monitorowanie sprawy zgłoszonych projektów w I etapie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej - Kolej+
Interwencja u organizatora transportu dotycząca jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągów oraz systemu informacji 
pasażerskiej celem uwzględnienia i zapewnienia skomunikowań z pociągami na linii kolejowej Żywiec – Sucha 
Beskidzka 
07/09/2020 – Wniosek do PKP Nieruchomości Oddział Katowice w sprawie deklarowanej instalacji systemu 
centralnego ogrzewania na dworcu kolejowym w Żywcu
Monitorowanie zmian w projekcie nowego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021mającego wejść w życie w grudniu 
2020 
Monitorowanie sytuacji na linii (informowanie o planowanych naprawach infrastruktury i o przekazaniu terenu budowy 
w związku z realizacją umowy na przebudowę peronu w lokalizacji Jeleśnia)
Informowanie o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów na linii oraz promowanie studenckich połączeń REGIO 
PILSKO w relacji Kraków Główny – Żywiec 

Październik
Monitorowanie sprawy zgłoszonych projektów w I etapie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – Kolej+ - zmiany dotyczące szczegółów i konkretnych celów, linia nr 97 reprezentowana przez 
Województwo Małopolskie, a partnerem  Aglomeracja Beskidzka, Województwo Śląskie i samorządy lokalne
Ankieta dotycząca preferencji podróżnych dla niedzielnego połączenia REGIO relacji Sucha Beskidzka – Żywiec 
24/10/2020 – Wniosek skierowany do Ministerstwa Infrastruktury, a dotyczący uzupełnienia siatki 
międzywojewódzkich połączeń PKP Intercity na Żywiecczyźnie i wykorzystaniu linii Żywiec – Sucha Beskidzka dla 
połączeń Zwardoń- Kraków- Warszawa
Promowanie połączeń REGIO i monitorowanie frekwencji
Monitorowanie sytuacji na linii (informowanie o planowanych naprawach infrastruktury , rozpoczęcie modernizacji 
peronu na stacji Jeleśnia oraz remontu peronu w Pewli Małej)
Promowanie połączania IC OSCYPEK Warszawa – Zakopane – Warszawa w ostatnich tygodniach kursowania
Przygotowanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy i współfinansowania rewitalizacji linii nr 97 Żywiec – 
Sucha Beskidzka w ramach Programu Kolej+ przez Województwo Małopolskie, Aglomerację Beskidzką, 
Województwo Śląskie i samorządy lokalne
Zmiany wytycznych wniosku dotyczącego rewitalizacji linii nr 190 Skoczów – Bielsko-Biała na „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z 
Krakowem (Cieszyn - Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”

Listopad
Dalsze monitorowanie sprawy zgłoszonych projektów w I etapie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ - przyjęcie przez Aglomerację Beskidzką uchwały w sprawie podpisania listu 
intencyjnego dotyczącego współpracy przy rewitalizacji linii nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec 
Zgłoszenie opinii w konsultacjach prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne 
na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku 
Przygotowania do wprowadzenia nowego rozkładu jazdy pociągów na linii Żywiec – Sucha Beskidzka oraz 
inauguracyjnego przejazdu pociągu REGIO w bezpośredniej relacji Żywiec – Kraków Główny, o którego 
uruchomienie Stowarzyszenie Kolej Beskidzka zabiegało wielokrotnie we współpracy z samorządowcami 
Monitorowanie sytuacji na linii oraz dalsze promowanie połączeń REGIO PILSKO oraz IC OSCYPEK
Zakwalifikowanie projektu rewitalizacji linii nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec do II etapu Programu Kolej+ 

Grudzień
Przygotowania do inauguracyjnego uruchomienia bezpośredniego połączenia REGIO relacji Żywiec – Kraków 
Główny. Akcja informacyjna, promocja w mediach, informacje prasowe, a także działania w celu zapewnienia 
odpowiedniego taboru i przygotowania okazjonalnych pamiątek dla podróżnych
Przekazanie na adres Gminy Jeleśnia propozycji spółki ZebraBus.pl w sprawie uruchomienia transgranicznej 
autobusowej komunikacji dowozowej skomunikowanej z pociągami na stacji Jeleśnia w relacji Jeleśnia – Korbielów – 
Namestovo
Deklaracja potwierdzająca udział Zarządu Województwa Śląskiego w współfinansowaniu wykonania Studium 
Wykonalności dla linii nr 190 Skoczów – Bielsko-Biała w ramach Programu Kolej+
13/12/2020 – Inauguracyjny przejazd pociągu REGIO w bezpośredniej relacji Żywiec – Kraków Główny przy udziale 
samorządowców powiatowych i wojewódzkich - wydarzenie „ REGIO do Krakowa”
Monitorowanie sytuacji na linii (informowanie o postępach prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe na 
stacji Jeleśnia i na przystanku osobowym Pewel Mała)
Informowanie o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów na linii oraz promowanie lokalnych zimowych szlaków i atrakcji 
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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

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)

2.2. 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. 
Organizacja konkursu noworocznego z nagrodami celem 
promowania przewozów kolejowych i zachęcania 
mieszkańców i turystów do korzystania z połączeń 
kolejowych na linii Żywiec – Sucha Beskidzka. Zbiórka 
podpisów pod projektem Inicjatywy Uchwałodawczej 
mieszkańców dot. rewitalizacji linii nr 97 na odcinku 
Żywiec – Sucha Beskidzka w woj. małopolskim. Działania 
w celu rozpoczęcia realizacji zadań związanych z 
montażem nowych wiat na odcinku linii zarządzanym 
przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. 
Monitorowanie sprawy zgłoszonych projektów w I 
etapie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej - Kolej+. Akcje informacyjno-
promocyjne dotyczące korekt rozkładów jazdy 
pociągów. Promowanie połączeń kolejowych pociągów 
regionalnych oraz międzyregionalnych. Z tytułu 
działalności nie ponoszono kosztów z 1% podatku 
dochodowego.

0,00 zł

turystycznych w czasie świąteczno-noworocznym 
Promowanie połączeń kolejowych wszystkich przewoźników tj. POLREGIO, Koleje Śląskie, PKP Intercity

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) 11 646,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 584,70 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) 8 061,56 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 646,26 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)

9,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 151,38 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) 8 160,58 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 
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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 3 584,70 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 3 485,68 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

19 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

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

Hubert Maślanka, Piotr Jodłowiec Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-08-10

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-10 9


