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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KS. IGNACEGO 
SKORUPKI

Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-546 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@prokolej.org Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-07-31

2021-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14732108400000 6. Numer KRS 0000471917

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

Jakub Majewski Prezes 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)

FUNDACJA "PRO KOLEJ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:

- poszerzanie możliwości i wspieranie rozwoju transportu kolejowego;
- tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju polityki na rzecz kolei;
- poprawa wizerunku polskiego rynku kolejowego;
- wspieranie i rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu, 
ochrony i egzekwowania praw pasażerów i użytkowników infrastruktury 
kolejowej;
- publiczna prezentacja potencjału i potrzeb sektora transportu 
kolejowego;
- kształtowanie prawidłowych i transparentnych relacji pomiędzy różnymi 
grupami uczestników procesu transportowego, w tym kolejowego;
- wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości 
infrastruktury kolejowej, zwiększania inwestycji na rzecz kolei oraz 
efektywnego wykorzystywania dostępnych funduszy;
- wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększenia środków 
finansowych pozyskiwanych z Unii Europejskiej, w szczególności na rozwój 
kolei, w tym modernizację taboru i infrastruktury oraz pełnego i 
efektywnego ich wykorzystywania;
- wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa na 
kolei i w ruchu kolejowym w Polsce;
- wspieranie oraz podejmowanie działań przeciwko nierównemu 
traktowaniu uczestników rynku transportowego, w tym kolejowego;
- wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości prawa 
kolejowego w Polsce, w tym zbliżenia przepisów związanych z 
transportem kolejowym do najlepszych rozwiązań stosowanych w 
Europie;
- wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz dostosowania krajowych 
regulacji dotyczących zarządców infrastruktury kolejowej, jak i regulatora 
rynku, do przepisów prawa unijnego.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

DB CARGO POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA

Członek Rady Fundacji TAK

STADLER POLSKA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Rady Fundacji TAK

INFRA SILESIA SPÓŁKA 
AKCYJNA

Członek Rady Fundacji TAK

PRZEDSIĘBIORSTWO 
"AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA

Członek Rady Fundacji TAK

PKP ENERGETYKA SPÓŁKA 
AKCYJNA

Członek Rady Fundacji TAK

SIEMENS MOBILITY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Rady Fundacji TAK

ARRIVA RP SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Rady Fundacji TAK

ALSTOM KONSTAL SPÓŁKA 
AKCYJNA

Członek Rady Fundacji TAK

CTL LOGISTICS SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄODPOWIED
ZIALNOŚCIĄ

Członek Rady Fundacji TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele, poprzez:

- tworzenie platformy współpracy i wymiany opinii pomiędzy podmiotami 
kolejowymi, administracją publiczną, decydentami, użytkownikami kolei, 
przedsiębiorcami i społeczeństwem;
- krajowe i międzynarodowe kontakty z instytucjami oraz osobami i 
podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami 
Fundacji;
- wymianę doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinie 
kolejnictwa;
- działalność ekspercką, informacyjną, popularyzatorską, wydawniczą i 
wystawienniczą w kraju i za granicą;
- korespondencję i kontakty z organami administracji centralnej i 
samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami mającymi wpływ 
na warunki prowadzenia działalności kolejowej;
- prezentację opinii, stanowisk i wniosków oraz aktywny udział w 
kluczowych dla sektora postępowaniach administracyjnych i sądowych, w 
tym z zakresu kompetencji Ministra właściwego do spraw transportu, 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz KIO 
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
- udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych oraz publicznych 
dyskusjach na temat pożądanych kierunków rozwoju prawa;
- organizację badań, spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów i innych 
wydarzeń służących realizacji celów;
- prowadzenie baz danych lub portali internetowych związanych z celami 
Fundacji;
- promocję w mediach, a także za pomocą wydawnictw i innych form w 
zakresie objętym celami Fundacji oraz samej Fundacji;
- udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub 
organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji 
celów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Działania na rzecz tworzenia platformy współpracy i wymiany opinii pomiędzy podmiotami kolejowymi, administracją 
publiczną, decydentami, użytkownikami kolei, przedsiębiorcami i społeczeństwem w 2021 r. obejmowały m.in.:
− cykl telekonferencji z min. A. Adamczykiem oraz Zarządami PKP PLK S.A., GDDKiA dot. sytuacji na rynku budowlanym,
− cykl spotkań ekspertów organizacji branżowych z min. A. Bittelem i członkami zarządu PKP PLK dot. bieżącej sytuacji branży 
kolejowej,
− cykl spotkań Rady ds. transportu kolejowego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,
− udział w planowaniu i realizacji obchodów „Europejskiego Roku Kolei 2021r.”, zgłoszenie sześciu własnych projektów do 
realizacji,
− przygotowanie propozycji do programu współpracy Ministra Infrastruktury z organizacjami pozarządowymi.

2.  Krajowe i międzynarodowe kontakty z instytucjami oraz osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
objętym celami Fundacji obejmowały m.in.:
− współpracę z PKP PLK S.A. w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” na lata 2019-2022,
− udział w spotkaniach Rady Programowej XIV edycji Międzynarodowych Targów TRAKO2021,
− udział w spotkaniach Rady Programowej Kongresu Infrastruktury i Rady Kongresu Kolejowego,
− udział w spotkaniach z: Ambasadorem Szwajcarii dot. dobrych praktyk z rynku kolejowego, Przewodniczącym Organizacji 
Współpracy Kolei, Radcą ds. zrównoważonego rozwoju Ambasady Francji,
− udział w konsultacjach: CUPT (dokument „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego”), UTK (kontrola regulaminu PKP 
PLK).

3. Wymiana doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinie kolejnictwa w 2021 r. obejmowała m.in.:
− organizację i prowadzenie cyklu posiedzeń Rady Naukowej,
− wystąpienia na wydarzeniach branżowych i gospodarczych, w tym: EMAC Regional Conference 2021 (debata „Rok 2021 
rokiem kolei w Unii Europejskiej”), EEC Trends 2021 (sesja „Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych”), Europejskim Forum 
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Gospodarczym (sesja „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”), Europejskim Forum Taborowym (debata „Innowacje taborowe 
2021”), Forum Bezpieczeństwa Kolejowego (debata „Pracownicy na stanowiskach zw. z bezpieczeństwem”), konferencji 
„Infrastruktura Polska i Budownictwo” (wprowadzenie i moderacja debaty dot. inwestycji kolejowych), konferencji PGK (panel 
„Podmiejska kolej aglomeracyjna”), Konferencji PKG (sesja „Inwestycje kolejowe w Województwie Podkarpackim”), konferencji 
PublicTrans (referat „Rola transportu kolejowego w realizacji europejskich strategii klimatycznych i środowiskowych”), 
konferencji UTK (debata „Bezpieczeństwo i regulacja kolei -18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym”), Kongresie 
Bussines Without Limits (panel „Transport kolejowy jutra”), Kongresie Infrastruktury Polskiej (debata „Wodorowa kolejowej 
generacji – kiedy ma szansę rozwinąć się w Polsce), Kongresie Kolejowym (sesja „Kolej na pasażerów”), debacie „Pociąg czy 
samolot? Mobilność po pandemii”, udział w warsztatach: „Polska a międzynarodowa kolej pasażerska” (referat 
wprowadzający), „Zasilanie 25 kV AC w polskim systemie kolejowym” (sesja dot. systemu zasilania sieci kolejowej), „Lotnisko 
Chopina. Nowy teren rozwojowy dla Warszawy” (dyskusja), „How can digital innovation benefit rail passengers?” (dyskusja), 
„Zielony ład w polskim transporcie” (dyskusja), „Ocena programu pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie 
transportu intermodalnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020” (dyskusja), udział w: Rail Freight Day, Forum Kultury 
Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym, konferencji „Fundusze Unijne i rozwój transportu kolejowego w Polsce”, konferencji 
„Jak osiągnąć neutralny dla klimatu transport w ciągu 30 lat?”, konferencji MFiPR „Instrument Łącząc Europę – inwestycje w 
polski transport”, konferencji UTK „Nowy wizerunek kolei”, konferencji UTK „Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość”, Kongresie 
Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego IGKM, Kongresie Transportu Publicznego.

4.  Działalność ekspercka, informacyjna, popularyzatorska, wydawnicza i wystawiennicza w 2021 r. obejmowała m.in.: 
− organizację i obsługę stoiska Fundacji na XIV edycji Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO2021,
− przygotowanie, skład, udostępnienie w formie elektronicznej i drukowanej oraz promocję raportu „Kolej dla klimatu – klimat 
dla kolei”,
− zamówienie w Instytucie Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS raportu „Zielona Kolej” nt. elastyczności ekologicznej i 
ekonomicznej przewozów towarowych, 
− redakcję i udostępnienie w formie elektronicznej i drukowanej oraz promocję streszczenia raportu IBRIS,
− dystrybucję raportu „Kolej dla klimatu” oraz badania IBRIS w administracji publicznej, samorządowej oraz instytucjach 
odpowiedzialnych za transport i środowisko,
− przygotowanie i aktualizację zestawu infografik ilustrujących zalety i konkurencyjność transportu kolejowego oraz 
porównanie kolei i innych gałęzi transportu,
− redakcję, skład i druk trzeciej edycji publikacji „Kolej w liczbach”,
− przygotowanie, redakcję i publikację mapy ściennej „Polska sieć kolejowa”.

5.  Korespondencja i kontakty z organami administracji centralnej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami 
mającymi wpływ na warunki prowadzenia działalności kolejowej w 2021 r. obejmowały m.in.:
− udział w postępowaniach administracyjnych dot.: zatwierdzenia stawek dostępu do infrastruktury PLK na rj. 2021/22, decyzji 
środowiskowej ws. budowy drogi nr 627,
− udział w przygotowaniu: apelu organizacji branżowych ws. braku finansowania inwestycji kolejowych, włączenia kolei do 
drugiej edycji tarczy antykryzysowej, apelu dot. utrzymania zwolnienia podatkowego dla infrastruktury kolejowej, listu 
otwartego ws. przeniesienia międzynarodowych podróży pasażerskich na kolej,
− przygotowanie skarg dot.: naruszenia zbiorowych interesów pasażerów dot. przewozów rowerów na trasie Gdynia – Hel, 
trybu wprowadzenia i wysokości opłat za dostęp do stacji Gdańsk Port Północny,
− wymianę korespondencji ws.: lokalizacji stacji Chorzów Miasto, studium wykonalności modernizacji rejonu przeładunkowego 
Małaszewicze, porozumienia dot. likwidacji fragmentu linii nr 176, porozumienia ws. budowy dwupoziomowego skrzyżowania 
na linii nr 372, terminów publikacji ogłoszeń w procedurze otwartego dostępu, udrożnienia przejazdu przez Małaszewicze, 
uruchomienia kontroli fitosanitarnej na przejściu granicznym w Skandawie, likwidacji połączeń na linii kolejowej nr 221.

6.  Prezentacja opinii, stanowisk i wniosków oraz aktywny udział w kluczowych dla sektora postępowaniach administracyjnych i 
sądowych w 2021 r. obejmowały m.in.: 
− cykl posiedzeń parlamentarnego zespołu ds. walki z wykluczeniem transportowym,
− udział w posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury dot. informacji o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 
nowelizacji ust. o transporcie kolejowym, nowelizacji ustawy Prawo przewozowe, zmiany ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, realizacji prac przygotowawczych CPK ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kolejowych i drogowych, planu 
wdrażania IV pakietu kolejowego oraz szkolenia maszynistów, konsultacji społecznych komponentu „Zielona, inteligentna 
mobilność” w KPO, prac przygotowawczych budowy CPK w zakresie inwestycji kolejowych i drogowych, kondycji publicznego 
transportu zbiorowego po pandemii,
− udział w posiedzeniach senackiej Komisji infrastruktury dot. informacji nt. realizacji projektów infrastruktury kolejowej 
współfinansowanych z funduszy unijnych, nowelizacji ust. o transporcie kolejowym, informacji Ministra na temat kierunków 
rozwoju transportu intermodalnego do 2030r., egzaminowania maszynistów,
− udział w seminarium Parlamentarnego Zespołu ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji Kolejowych pt. 
„Funkcjonowanie i przyszłość transportu publicznego w Polsce”,
− udział w postępowaniach sądowych dot. zatwierdzenia stawek dostępu do infrastrukturyCargotor i PKP PLK,
− udział w badaniach i ankietach dot: współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, 
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

zaangażowania społeczeństwa w projektowanie i realizację działań transportowych współfinansowanych ze środków Polityki 
Spójności, europejskiego dokumentu strategicznego „Wskocz do pociągu”.

7.  Udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych oraz publicznych dyskusjach na temat pożądanych kierunków rozwoju 
prawa w 2021 r. obejmował m.in.: 
− cyklu konferencji konsultacyjnych dot. projektu ustawy o czasie pracy maszynistów,
− cyklu spotkań dot. analizy przepisów ustawy o transporcie kolejowym, udział w cyklu spotkań z org. branżowymi i podmiotami 
rynku kolejowego, przygotowanie propozycji korekt i uzupełnień przepisów,
− przygotowanie stanowisk w konsultacjach publicznych ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego, ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego pod kątem regulacji dot. 
sektora kolejowego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozporządzenia ws. autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw 
bezpieczeństwa, rozporządzenia ws. interoperacyjności, rozporządzenia ws. opłat pobieranych przez Prezesa UTK, 
rozporządzenia ws. wskaźników bezpieczeństwa, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Umowy Partnerstwa, 
Polskiej Strategii Wodorowej, Programu FEnIKS, taryfikatora mandatów za wykroczenia na przejazdach kolejowych, programu 
budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025, programu wieloletniego zarządzania, utrzymania i 
remontów infrastruktury kolejowej do 2023, procedury dot. wydawania decyzji dot. otwartego dostępu.

8. Organizacja badań, spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń służących realizacji celów określonych w 
2021 obejmowała m.in.:
− organizację (wspólnie z Fundacją Grupy PKP) IV edycji konkursu „Dworzec roku 2021”,
− organizację webinarium konsultacyjnego dla raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”,
− organizację V edycji konferencji kolej365 „Przejazdy kolejowo-drogowe 2021”,
− organizację premiery raportu i debaty branżowej „Kolej dla Klimatu – klimat dla kolei”,
− organizację konferencji międzynarodowej „Nocne podróże koleją po Europie”,
− organizację seminarium „Rozwój europejskiej sieci połączeń towarowych”.

9. Prowadzenie baz danych lub portali internetowych związanych z celami Fundacji obejmowało w 2021 r. m.in.:
− prowadzenie serwisów internetowych: www.prokolej.org, www.prokolej.eu., www.kolej365.pl, www.dworzec-roku.pl, 
− prowadzenie profili Fundacji i konkursu „Dworzec roku” w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube,
− prowadzenie bazy danych i narzędzia do badania koniunktury rynku kolejowego „Barometr kolejowy”,
− udostępnianie narzędzia IT do prezentacji notowań „Barometru Kolejowego”.

10. Promocja tematyki objętej celami Fundacji oraz samej Fundacji w mediach, a także za pomocą wydawnictw i innych form 
obejmowały w 2021 r. obejmowała:
− udział w konkursie org. przez UTK i odbiór Nagrody Europejskiego Roku Kolei 2021 r.,
− cytaty, wypowiedzi eksperckie i stanowiska prezentowane w mediach m.in. 300gospodarka.pl, 7skynews.pl, bankier.pl,  
bialystok.wyborcza.pl, bialystokonline.pl, biznes.interia.pl, biznes.newseria.pl, biznes.polskaprasa.pl, biznes.wprost.pl, 
biznesalert.pl, biznesiswiat.pl, Dziennik Gazeta Prawna.

11. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się 
do realizacji celów Fundacji obejmowało w 2021 r. m.in.:
− członkostwo w European Passengers’ Federation, w tym udział w cyklu spotkań i Annual General Meeting,
− organizację – wspólnie z portalem IntermodalNews – konferencji „Kolejowe przejścia graniczne” w Janowie Podlaskim,
− organizację – wspólnie z Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej –„Pierwszego kongresu Entuzjastów i 
Przyjaciół Kolei” w Piasecznie,
− organizację – wspólnie z Instytutem Spraw Obywatelskich – warsztatów internetowych „Rozwój kolejowych organizacji 
pozarządowych”.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Organizacja nie działała na rzecz innych odbiorców.

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

21000000

1000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Tworzenie platformy współpracy i wymiany 
opinii pomiędzy podmiotami kolejowymi, 
administracją publiczną, decydentami, 
użytkownikami kolei, przedsiębiorcami i 
społeczeństwem w 2021 r. obejmowały:
− cykl telekonferencji z min. A. Adamczykiem 
oraz Zarządami PKP PLK S.A., GDDKiA dot. 
sytuacji na rynku budowlanym,
− cykl spotkań ekspertów organizacji 
branżowych z min. A. Bittelem i członkami 
zarządu PKP PLK dot. bieżącej sytuacji branży 
kolejowej,
− cykl spotkań Rady ds. transportu kolejowego 
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,
− udział w planowaniu i realizacji obchodów 
„Europejskiego Roku Kolei 2021r.”, zgłoszenie 
sześciu własnych projektów do realizacji,
− przygotowanie propozycji do programu 
współpracy Ministra Infrastruktury z 
organizacjami pozarządowymi.

94.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność ekspercka, informacyjna, 
popularyzatorska, wydawnicza i wystawiennicza 
w obejmowała m.in.: 
− organizację i obsługę stoiska Fundacji na XIV 
edycji Międzynarodowych Targach Kolejowych 
TRAKO2021,
− przygotowanie, skład, udostępnienie w formie 
elektronicznej i drukowanej oraz promocję 
raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”,
− zamówienie w Instytucie Badań Rynkowych i 
Społecznych IBRIS raportu „Zielona Kolej” nt. 
elastyczności ekologicznej i ekonomicznej 
przewozów towarowych, 
− redakcję i udostępnienie w formie 
elektronicznej i drukowanej oraz promocję 
streszczenia raportu IBRIS,
− dystrybucję raportu „Kolej dla klimatu” oraz 
badania IBRIS w administracji publicznej, 
samorządowej oraz instytucjach 
odpowiedzialnych za transport i środowisko,
− przygotowanie i aktualizację zestawu 
infografik ilustrujących zalety i konkurencyjność 
transportu kolejowego oraz porównanie kolei i 
innych gałęzi transportu,
− redakcję, skład i druk trzeciej edycji publikacji 
„Kolej w liczbach”,
− przygotowanie, redakcję i publikację mapy 
ściennej „Polska sieć kolejowa”.

74.90.Z 0,00 zł

3
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Prezentacja opinii, stanowisk i wniosków oraz 
aktywny udział w kluczowych dla sektora 
postępowaniach administracyjnych i sądowych  
obejmowały m.in.: 
− cykl posiedzeń parlamentarnego zespołu ds. 
walki z wykluczeniem transportowym,
− udział w posiedzeniach sejmowej Komisji 
Infrastruktury dot. informacji o Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, nowelizacji 
ust. o transporcie kolejowym, nowelizacji 
ustawy Prawo przewozowe, zmiany ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, realizacji prac 
przygotowawczych CPK ze szczególnym 
uwzględnieniem inwestycji kolejowych i 
drogowych, planu wdrażania IV pakietu 
kolejowego oraz szkolenia maszynistów, 
konsultacji społecznych komponentu „Zielona, 
inteligentna mobilność” w KPO, prac 
przygotowawczych budowy CPK w zakresie 
inwestycji kolejowych i drogowych, kondycji 
publicznego transportu zbiorowego po 
pandemii,
− udział w posiedzeniach senackiej Komisji 
infrastruktury dot. informacji nt. realizacji 
projektów infrastruktury kolejowej 
współfinansowanych z funduszy unijnych, 
nowelizacji ust. o transporcie kolejowym, 
informacji Ministra na temat kierunków rozwoju 
transportu intermodalnego do 2030r., 
egzaminowania maszynistów,
− udział w seminarium Parlamentarnego 
Zespołu ds. Zbiorowego Transportu Publicznego 
oraz Inwestycji Kolejowych pt. „Funkcjonowanie 
i przyszłość transportu publicznego w Polsce”.

94.12.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 467 755,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 412 149,75 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 41 153,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13 013,00 zł

e) pozostałe przychody 1 440,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja badań, spotkań, szkoleń, 
konferencji, warsztatów i innych wydarzeń 
służących realizacji celów określonych w 
2021 obejmowała m.in.:
− organizację (wspólnie z Fundacją Grupy 
PKP) IV edycji konkursu „Dworzec roku 
2021”,
− organizację webinarium konsultacyjnego 
dla raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla 
kolei”,
− organizację V edycji konferencji kolej365 
„Przejazdy kolejowo-drogowe 2021”,
− organizację premiery raportu i debaty 
branżowej „Kolej dla Klimatu – klimat dla 
kolei”,
− organizację konferencji międzynarodowej 
„Nocne podróże koleją po Europie”,
− organizację seminarium „Rozwój 
europejskiej sieci połączeń towarowych”.

63.12.Z 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, 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
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 412 149,75 zł

2.4. Z innych źródeł 55 606,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 419 078,69 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

411 763,75 zł

386,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 216 452,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4 595,39 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

195 697,09 zł 0,00 zł

45 748,39 zł 0,00 zł

0,00 zł

626,09 zł

176 989,46 zł

17,66 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo 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

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.
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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. 0,50 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

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

0 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 18 987,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

18 987,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 987,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 9 230,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9 757,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jakub Majewski Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Doradztwo Kolejowe sp. z o.o. 368803739          
 

Warszawa 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-08-09
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