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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-11-07

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

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

Anna Trzop Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "KOLEJ BESKIDZKA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Styczeń 
Interwencja w sprawie skomunikowań pociągu REGIO „Pilsko” w Żywcu i Suchej Beskidzkiej oraz wiosennej korekty 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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rozkładu jazdy pociągów (Polregio, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego),
Promowanie połączeń kolejowych (IC Halny, REGIO PILSKO, KS ORNAK) oraz szlaków turystycznych w okolicy linii 
kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka → #BeskidzkieSzlaki, #OdkryjBeskidy,
Analiza sytuacji w ruchu kolejowym i monitorowanie frekwencji oraz wymiany podróżnych na wszystkich stacjach i 
przystankach,
Monitorowanie sytuacji projektu rewitalizacji linii nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka na kolejnych etapach 
postępowania programu Kolej+,
Przygotowania do akcji promującej pociąg REGIO „Pilsko”.

Luty
Interwencja w sprawie likwidacji dodatkowych przejazdów kolejowych i stworzenia dojazdów alternatywnych celem 
zwiększenia szans na realizację rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach Kolej+ (PKP PLK , Gmina 
Stryszawa),
10/02/2021 – Wniosek do PKP PLK ZLK Sosnowiec w sprawie przeprowadzenia generalnego remontu peronu na 
przystanku osobowym Pewel Wielka Centrum,
Interwencja w sprawie wsparcia dla remontu przystanku w Pewli Wielkiej Centrum (Małopolski Zakład Przewozów 
Regionalnych, Wójt Gminy Jeleśnia),
Monitorowanie postępu prac i przygotowania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji linii nr 97 Żywiec – Sucha 
Beskidzka w ramach programu Kolej+,
Monitorowanie postępu prac i przygotowania dokumentacji dotyczącej  rewitalizacji linii nr 190 na odcinku Skoczów 
Bielsko-Biała w ramach programu Kolej+ (otwarcie ofert w przetargu na studium planistyczno-prognostyczne),
Dalsze promowanie połączeń kolejowych w czasie ferii zimowych (IC Halny, REGIO PILSKO, KS ORNAK) oraz 
szlaków turystycznych w okolicy linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka → #BeskidzkieSzlaki, #OdkryjBeskidy,
Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym na wszystkich odcinkach linii, a także 
prac utrzymaniowych.

Marzec
03/03/2021 – Wniosek do Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury dotyczący wydłużenia relacji 
pociągu IC „Szyndzielnia” Ustka – Bielsko-Biała do Żywca oraz przywrócenia połączenia z Warszawą na linii Żywiec 
– Sucha Beskidzka  (dawny IC „Oscypek” Warszawa – Zakopane - Warszawa przez Żywiec),
Monitorowanie prac związanych z remontem mostu kolejowego na rzece Koszarawa w Jeleśni, rozpoczętego przez 
PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
Udostępnienie Siedziby Stowarzyszenia w Żywcu obsłudze pociągów REGIO w czasie obowiązywania zastępczej 
komunikacji autobusowej wprowadzonej z uwagi na zamknięcie linii, wynikające z prac remontowych,
Spotkanie w sprawie konsultacji Studium Wykonalności modernizacji linii nr 139 Bielsko-Biała – Zwardoń, dotyczące 
budowy łącznicy w Żywcu z linią nr 97 oraz parkingów Park&Ride (Parkuj i Jedź),
Przygotowania do większej akcji promującej połączenia REGIO „Pilsko” Żywiec – Kraków Główny celem zwiększenia 
frekwencji oraz długoterminowej poprawy statystyk przewozowych,
15/03/2021 – Udział w konsultacjach społecznych rozkładu jazdy pociągów Kolei Śląskich i przekazanie wniosku 
dotyczącego terminów kursowania pociągu KS „Ornak” Katowice – Zakopane – Katowice przez Żywiec,
Systematyczne dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji, a także postępu prac punktowych 
prowadzonych na linii Żywiec – Sucha Beskidzka.

Kwiecień
11/04/2021 - Jedna z wielu akcji promujących połączenie kolejowe REGIO „Pilsko”, gdzie pomimo utrudnień i 
autobusowej komunikacji zastępczej udaje się zachęcić pasażerów do podróżowania,
Rozpoczęcie projektu polegającego na stworzeniu filmu promującego weekendowe połączenie REGIO „Pilsko” 
Kraków-Żywiec-Kraków i walory krajobrazowe Beskidu Żywieckiego i Żywca, celem wyświetlania klipu w środkach 
transportu na terenie Krakowa i okolic, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
Monitorowanie postępów prac remontowych na linii,
Analiza sytuacji w ruchu kolejowym, dyżury i monitorowanie frekwencji oraz wymiany podróżnych na wszystkich 
stacjach i przystankach,
Monitorowanie postępu prac i przygotowania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji linii nr 97 Żywiec – Sucha 
Beskidzka w ramach programu Kolej+,
Przygotowanie i aktualizacja tabeli z godzinami odjazdów lokalnych przewoźników autobusowych z dworca 
kolejowego w Jeleśni na stronie http://www.kolejbeskidzka.pl/odjazdy-jelesnia/ ,
Konsultacje projektu modernizacji linii kolejowej nr 139 Bielsko-Biała – Zwardoń i zgłoszenie wniosku dotyczącego 
konieczności budowy parkingów Park&Ride (Parkuj i Jedź),

Maj
Przygotowania do następnych akcji promujących połączenia kolejowe na linii Żywiec – Sucha Beskidzka, w tym 
także dla wakacyjnego sezonu turystycznego,
Analiza aktualizacji rozkładu jazdy pociągów dla letniej korekty na linii Żywiec – Sucha Beskidzka,
Aktualizacja i udostępnianie rozkładów jazdy lokalnych przewoźników drogowych oraz informowanie mieszkańców i 
turystów o zmianach,
Kolejne etapy przygotowania dokumentacji dotyczącej rewitalizacji linii nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach 
programu Kolej+,
Przygotowania do letniej korekty rozkładu jazdy pociągów oraz promocji połączeń kolejowych i turystyki w okresie 
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wakacyjnym.

Czerwiec
Zgłaszanie uwag w konsultacjach społecznych rozkładu jazdy pociągów Kolei Śląskich dla sezonu 2021/2022,
Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji w ruchu kolejowym na wszystkich odcinkach linii, a także 
prac utrzymaniowych i remontów punktowych,
Interwencja w sprawie przywrócenia ofert specjalnych dla linii Żywiec – Sucha Beskidzka do systemu sprzedaży 
biletów (Polregio, Koleje Śląskie),
Interwencja w sprawie jakości obsługi podróżnych na dworcu kolejowym Sucha Beskidzka (PKP Nieruchomości),
Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji, a także postępu prac punktowych prowadzonych na linii 
Żywiec – Sucha Beskidzka,
Aktualizacja i udostępnianie rozkładów jazdy lokalnych przewoźników drogowych oraz informowanie mieszkańców i 
turystów o zmianach,
Promowanie połączeń kolejowych w rozpoczynającym się letnim sezonie wakacyjnym (IC Halny, REGIO PILSKO, 
KS ORNAK) oraz szlaków turystycznych w okolicy linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka → #BeskidzkieSzlaki, 
#OdkryjBeskidy.

Lipiec
Otwarcie sezonu wakacyjnego na linii, promowanie szlaków turystycznych i tras rowerowych w okolicach Jeleśni, 
Huciska i Lachowic #PerłyBeskidów, #BeskidzkieSzlaki, #OdkryjBeskidy, 
Prace nad filmem promującym weekendowe połączenie REGIO „Pilsko” Kraków-Żywiec-Kraków i walory 
krajobrazowe Beskidu Żywieckiego i Żywca, celem wyświetlania klipu w środkach transportu na terenie Krakowa i 
okolic, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – realizacja - Ambient Film z 
Żywca,
Monitorowanie sprawy projektu rewitalizacji linii nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, - wybór wykonawcy dokumentacji planistyczno-
prognostycznej dla II etapu postępowania,
Aktualizacja i udostępnianie rozkładów jazdy lokalnych przewoźników drogowych oraz informowanie mieszkańców i 
turystów o możliwościach przesiadki z pociągu w Jeleśni i dojazdu na szlaki pod Pilskiem,
Monitorowanie frekwencji i wymiany podróżnych oraz stanu technicznego linii  i utrudnień w ruchu.

Sierpień
Zakończenie prac nad filmem promującym weekendowe połączenie REGIO „Pilsko” Kraków-Żywiec-Kraków i walory 
krajobrazowe Beskidu Żywieckiego i Żywca, celem wyświetlania klipu w środkach transportu na terenie Krakowa i 
okolic, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – realizacja - Ambient Film z 
Żywca,
Aktywacja i prowadzenie konta na Instagramie w celu lepszej promocji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka,
Dalsze promowanie połączeń kolejowych w letnim sezonie wakacyjnym (IC Halny, KS ORNAK) oraz szlaków 
turystycznych i rowerowych w okolicy linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka → #BeskidzkieSzlaki, 
#OdkryjBeskidy.
Dyżury, monitorowanie frekwencji i wymiany podróżnych na stacjach oraz utrudnień występujących na linii Żywiec – 
Sucha Beskidzka,
30/08/2021 – Wniosek do organizatora transportu i przewoźnika w sprawie nadania nazwy „Pilsko” dla niedzielnego 
bezpośredniego pociągu REGIO relacji Żywiec – Kraków Główny (Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Polregio), do tej pory jedynie piątkowy pociąg Kraków Główny – Żywiec miał tę nazwę przypisaną,
Przygotowania do wydarzenia promującego pociąg REGIO „Pilsko”.

Wrzesień
Dalsze monitorowanie sprawy opracowania dokumentów planistyczno-prognostycznych na II etapie przygotowania 
dokumentacji dla rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i 
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+,
Konsultacje społeczne i zgłoszenie uwag do opracowywanej dokumentacji planistyczno-prognostycznej dla „Budowa 
połączenia kolejowego Kraków - Żywiec” etap II w ramach Kolej+,
Nadanie nazwy „Pilsko” dla niedzielnego bezpośredniego pociągu REGIO Żywiec – Kraków Główny,
Przygotowania do wielkiego wydarzenia związanego z promocją połączenia REGIO „Pilsko” Żywiec – Kraków 
Główny z okazji inauguracji roku akademickiego i powrotu studentów regularnie podróżujących pociągiem, a także 
zwiększenie frekwencji – przygotowanie upominków i bonów podarunkowych dla podróżnych,
Informacje prasowe i promowanie wydarzenia „Koleją z Żywca do Krakowa – 2021/2022” w mediach,
Rejestracja konta Patronite w celu promocji linii Żywiec – Sucha Beskidzka i działalności Stowarzyszenia Kolej 
Beskidzka,
Analiza zmian w projekcie nowego rozkładu jazdy pociągów 2021/2022 mającego wejść w życie w grudniu 2021 
roku,
Dyżury i monitorowanie frekwencji oraz analiza sytuacji, w tym także postępu prac punktowych i planowanych 
remontów na linii Żywiec – Sucha Beskidzka (między innymi instalacje nowych wiat peronowych na pozostałych 
przystankach, na których do tej pory infrastruktury pasażerskiej brakowało),
Informowanie o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów na linii i o rozkładzie jazdy przewoźników drogowych (centrum 
przesiadkowe Jeleśnia),
Przygotowania do udziału w I Kongresie Entuzjastów i Przyjaciół Kolei, mającego się odbyć w Piasecznie.
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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)

Październik
03/10/2021 – Wydarzenie „Koleją z Żywca do Krakowa – 2021/2022”, związane z promocją połączenia REGIO 
„Pilsko” Żywiec – Kraków Główny mające na celu zwiększenie popularności transportu kolejowego i systematycznej 
poprawy frekwencji na trasie –  rozdanie przygotowanych upominków i bonów podarunkowych podróżnym 
wsiadającym do pociągu na wszystkich przystankach i stacjach,
Finał sprawy opracowania dokumentów planistyczno-prognostycznych na II etapie przygotowania dokumentacji dla 
rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – Kolej+,
I Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei w Piasecznie koło Warszawy – wystąpienia instytucji pro-kolejowych, władz 
samorządowych i Urzędu Transportu Kolejowego, dwudniowy udział delegacji Stowarzyszenia Kolej Beskidzka i 
prezentacja walorów linii Żywiec – Sucha Beskidzka oraz trwających starań o jej rewitalizację,
Dalsze promowanie połączenia REGIO „Pilsko” i monitorowanie frekwencji, zachęcanie do podróży w Beskidy z 
rowerem korzystając z taryfy #MałopolskiBiletRowerowy,
Monitorowanie sytuacji na linii oraz informowanie o prowadzonych przez PKP PLK pracach,
Informowanie o wznowieniu przewozów towarowych na linii realizowanych przez EccoRail i PKP Cargo na odcinku 
Jeleśnia – Żywiec,
Monitorowanie aktualizacji zmian w projekcie nowego rozkładu jazdy pociągów 2021/2022 mającego wejść w życie w 
grudniu 2021 roku.

Listopad
Interwencja w sprawie internetowego systemu sprzedaży biletów i taryf specjalnych na przewóz roweru (Polregio - 
Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie),
Dalsze promowanie połączenia REGIO „Pilsko”w różnych grupach, zachęcanie do podróży w Beskidy, na trasy 
rowerowe w okolicy linii Żywiec – Sucha Beskidzka, korzystając z taryfy #MałopolskiBiletRowerowy,
Przygotowania do grudniowej akcji mikołajkowej na pociągu REGIO „Pilsko” - bony podarunkowe i upominki dla 
podróżujących z Żywca w kierunku Krakowa,
Informowanie podróżnych o szczegółach zmian w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022,
Informowanie o rozkładzie jazdy przewoźników drogowych (centrum przesiadkowe Jeleśnia),
Dyżury, monitorowanie frekwencji i wymiany podróżnych na stacjach oraz utrudnień występujących na linii Żywiec – 
Sucha Beskidzka, a także utrudnień związanych z pracami punktowymi prowadzonymi przez PKP PLK.

Grudzień
05/12/2021 – Mikołajkowa akcja promująca połączenie REGIO „Pilsko” - bony podarunkowe i upominki dla 
podróżujących z Żywca w kierunku Krakowa,
Informowanie o wydarzeniu związanym z przejazdem specjalnego pociągu „Tyskie” relacji Kraków Główny - Sucha 
Beskidzka – Żywiec,
Aktualizacja, informowanie i udostępnianie nowych rozkładów jazdy pociągów 2021/2022,
Informowanie o powrocie połączeń sezonowych - KS „Ornak” Katowice – Zakopane – Katowice oraz IC „Halny” 
Bydgoszcz Główna – Zakopane – Bydgoszcz Główna w różnych grupach, zachęcanie do podróży w Beskidy na 
zimowe szlaki #BeskidzkieSzlaki, #OdkryjBeskidy,
19/12/2021 - Bożonarodzeniowa akcja promująca połączenie REGIO „Pilsko” - bony podarunkowe i upominki dla 
podróżujących z Krakowa przez Suchą Beskidzką do Żywca i z Żywca w kierunku Krakowa,
Monitorowanie przewozów towarowych realizowanych linią Żywiec – Sucha przez EccoRail i PKP Cargo na odcinku 
Jeleśnia – Żywiec,
29/12/2021 – Walne Zabrania Członków SKB, w porządku obrad: 
- Zmiana Statutu SKB, 
- Wybór nowych władz SKB,
Promowanie połączeń kolejowych realizowanych przez wszystkich przewoźników w okresie świątecznym oraz 
walorów krajobrazowych okolicy linii Żywiec – Sucha Beskidzka w sezonie zimowym.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-11-07 4



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. 
Konsultacje społeczne i zgłoszenie uwag do 
opracowywanej dokumentacji planistyczno-
prognostycznej dla „Budowa połączenia kolejowego 
Kraków - Żywiec” etap II w ramach Kolej+. 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 działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Organizacja wydarzeń:„Koleją z Żywca do Krakowa – 
2021/2022” oraz mikołajkowa i bożonarodzeniowa, 
związane z promocją połączenia REGIO „Pilsko” Żywiec – 
Kraków Główny mające na celu zwiększenie 
popularności transportu kolejowego i systematycznej 
poprawy frekwencji na trasie – rozdanie 
przygotowanych upominków i bonów podarunkowych 
podróżnym wsiadającym do pociągu na wszystkich 
przystankach i stacjach.

Zlecenie firmie Ambient Film realizacji filmu 
promującego weekendowe połączenie REGIO „Pilsko” 
Kraków-Żywiec-Kraków i walory krajobrazowe Beskidu 
Żywieckiego i Żywca, który był wyświetlany w środkach 
transportu na terenie Krakowa i okolic, w porozumieniu 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego.

7 682,65 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) 11 360,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 816,30 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) 7 543,72 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 11 358,02 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)

7 682,65 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 526,97 zł

0,01 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) 15 209,63 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 3 816,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 682,65 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 organizacja wydarzeń:„Koleją z Żywca do Krakowa – 2021/2022” oraz mikołajkowa i 
bożonarodzeniowa, związane z promocją połączenia REGIO „Pilsko” Żywiec – Kraków Główny 
mające na celu zwiększenie popularności transportu kolejowego i systematycznej poprawy 
frekwencji na trasie –  rozdanie przygotowanych upominków i bonów podarunkowych podróżnym 
wsiadającym do pociągu na wszystkich przystankach i stacjach.
Zlecenie firmie Ambient Film realizacji filmu promującego weekendowe połączenie REGIO „Pilsko” 
Kraków-Żywiec-Kraków i walory krajobrazowe Beskidu Żywieckiego i Żywca, który był wyświetlany 
w środkach transportu na terenie Krakowa i okolic, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego.

7 682,65 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 849,61 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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1.1. 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

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
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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

2022-11-07

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