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Data zamieszczenia sprawozdania 2023-03-22

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 https://prokolej.org/

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

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 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

Działania na rzecz tworzenia platformy współpracy i wymiany opinii pomiędzy podmiotami kolejowymi, administracją 
publiczną, decydentami, użytkownikami kolei, przedsiębiorcami 
i społeczeństwem w 2022 r. obejmowały m.in.: 
- cykl spotkań koordynowanych przez Ministra Infrastruktury dot. funkcjonowania systemu transportowego w sytuacji kryzysu 
wywołanego wybuchem wojny,
- 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, 
- cykl spotkań zespołu ds. stawek dostępu do infrastruktury kolejowej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.

Krajowe i międzynarodowe kontakty z instytucjami oraz osobami i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie objętym 
celami Fundacji obejmowały w 2022 r. m.in.: 
- spotkanie „French industry in Poland with a focus on rail sector”, spotkanie „Polish-German Bussines Evening”,
- współpracę z PKP PLK S.A. w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” na lata 2019-2022,
- udział w spotkaniach Rady Programowej XV edycji Międzynarodowych Targów TRAKO 2023,
- udział w spotkaniach Rady Programowej Rady Kongresu Kolejowego i Pomorskiego Kongresu Intermodalnego,
- udział w cyklu spotkań z: z Prezesem UTK, Wiceprezesem UTK, Przewodniczącym Organizacji Współpracy Kolei, 
Departamentem Kolejnictwa MI, Związkiem Ogólnopolskim Projektantów i Inżynierów, Inicjatywą Jaspers,
- udział w konsultacjach materiału KE „Maszyniści – ulepszony unijny system certyfikacji”, badaniu dot. harmonizacji podatku 
VAT w sektorze transportu, badaniu dot. wpływu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
funkcjonowanie instytucji objętych wsparciem, badaniu dot. możliwości różnicowania stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej w zależności od rodzaju przewozów, ankiecie oceniającej zadania i pracę Agencji Kolejowej UE, modernizacji linii 
Katowice – Gliwice, konsultacjach przedsięwzięć w związku z budową CPK, Obserwatorium Badawczym CUPT (panel „Kolej 
aglomeracyjna: szanse i trudności okiem organizatora i przewoźnika ”), spotkanie z CUPT ws. kryteriów wyboru przedsięwzięć w 
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ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy.

Wymiana doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinie kolejnictwa w 2022 r. obejmowała m.in.: 
- organizację i prowadzenie cyklu posiedzeń Rady Naukowej,
- wystąpienia na wydarzeniach branżowych i gospodarczych, w tym: Kongres Kolejowy (moderacja sesji „Kolej na pasażerów. 
Perspektywy i możliwości rozwoju ruchu pasażerskiego ”), konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo 2022” (panel 
dyskusyjny „Infrastruktura kolejowa i transport”), konferencja „Technologie wodorowe w projektach transportowych" 
(prezentacja „Analiza potencjału rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym ”), konferencja „Uniting Europe by 
Rail” (prezentacja dot. połączeń dalekobieżnych pomiędzy Polską a Niemcami), konferencja Forum Intermodalne (sesja 
„Krajowe i unijne instrumenty rozwoju”), konferencja inaugurująca obchody 150-lecia Kolei w regionie bieszczadzkim (sesja o 
bezpieczeństwie), konferencja Systemy Kolejowe (prezentacja raportu „Kolej dla klimatu”, debata otwierająca i 
podsumowująca), Forum Bezpieczeństwa Kolejowego (debata „Jaki wpływ na działalność gospodarczą ma podejście oparte o 
kulturę bezpieczeństwa?”), debata „Nowe rozdanie funduszy unijnych na transport” (debata o finansowaniu transportu w 
perspektywie budżetowej UE 2021-2027), konferencja EEC Trends (sesja transport kolejowy), CSCMP CEE Supply Chain 
Conference (prezentacja „Kolej jako element międzynarodowych łańcuchów logistycznych ”), konferencja „Człowiek dla miasta 
– miasto dla człowieka” (prezentacja „Zrównoważona mobilność w miastach i obszarach aglomeracyjnych ”), konferencja 
PublicTrans 2022 (prezentacja „Rola Kolei w powiązaniach międzynarodowych polskich regionów ”), konferencja RailFreight 
Summit (prezentacja „Infrastructure investments in Poland - good and bad practices”), Pomorski Kongres Transportu 
Intermodalnego (panel „Kolej w służbie transportu intermodalnego ”), Posiedzenie Rady Programowej CEEK (prezentacja 
raportu IBRIS), Kongres Infrastruktury (debata „Równowaga w podejściu do finansowania inwestycji drogowych i kolejowych ”), 
Kongres Rozwoju Transportu (panel „Zielony transport publiczny – perspektywy i bariery rozwojowe”), Kongres 590 (sesja „Jak 
rozwój zielonej kolei wpisuje się w strategiczne plany UE? ”), Kongres Kolejowy (debata „Kolej jako pionier w walce o czysty 
klimat”), konferencja „Kolej aglomeracyjna - marzenie czy realna szansa na rozwój” (prezentacja wprowadzająca), XV 
Europejskie Forum Gospodarcze (sesja „Kolej siłą napędową rozwoju regionu”), 
- udział w warsztatach: „Droga do neutralności klimatycznej: PKP Energetyka w programie Zielona Kolej ”, „Zasilanie 25 kV AC w 
polskim systemie kolejowym” (sesja dot. wdrażania nowego systemu zasilania na polskiej sieci kolejowej), „Europe on Rail” 
(prezentacja dot. kluczowych problemów kolei), 
- udział w: konferencji MFiPR „Instrument Łącząc Europę – inwestycje w polski transport”, European Passengers’ Federation 
Annual Conference, Kongresie Rynku Lotniczego, Kongresie Transportu Publicznego, International Railway Forum & 
Conference, konferencji z okazji 15-lecia CUPT, VI Konferencji Kultury Bezpieczeństwa.

Działalność ekspercka, informacyjna, popularyzatorska, wydawnicza i wystawiennicza w 2022 r. obejmowała m.in.: 
- przygotowanie i publikację materiału porównującego wpływy z opłat za dostęp do infrastruktury drogowej (eTOLL) i kolejowej 
(stawki PKP PLK),
- przygotowanie i publikację materiału dot. wąskich gardeł i błędów w modernizacjach linii kolejowych,
- przygotowanie i publikację zestawu map tematycznych z lokalizacją wąskich gardeł na sieci kolejowej, brakami w zakresie 
stacji przygotowanych do przyjmowania długich składów, potrzeb w zakresie elektryfikacji, 
- realizację filmu promującego przekazanie 1% na rzecz Fundacji,
- organizację konferencji prasowych dot. tarczy dla publicznego transportu zbiorowego, kampanii #ZbiorkomemPrzezPolskę, 
- udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych InnoTrans, targach Trans Logistica,
- przygotowanie i aktualizację zestawu infografik ilustrujących zalety i konkurencyjność transportu kolejowego oraz porównanie 
kolei i innych gałęzi transportu.

Korespondencja i kontakty z organami administracji centralnej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami 
mającymi wpływ na warunki prowadzenia działalności kolejowej w 2022 r. obejmowały m.in.: 
- udział w przygotowaniu apelu organizacji branżowych ws. braku finansowania inwestycji kolejowych,
- przygotowanie skargi dot. braku realizacji postanowień planu transportowego woj. warmińsko-mazurskiego,
- wymianę korespondencji ws.: udrożnienia przejazdu przez stację Małaszewicze, opłat za postój na stacji Gdańsk Port 
Północny, uruchomienia kontroli fitosanitarnej na kolejowym przejściu granicznym w Skandawie, bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym podczas blokady torów PGG, budowy kolejowej obwodnicy Białegostoku, zwolnień lekarskich pracowników 
Polregio, oferty przewozowej na styku woj. mazowieckiego i podlaskiego, bezprzetargowego zlecenia nowych przewozów 
pasażerskich, warunków prowadzenia ruchu na zmodernizowanych liniach kolejowych, wzrastających kosztów energii dla 
sektora kolejowego, ograniczeń w ruchu na linii nr 108, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102, dostępności punktów odprawy 
fitosanitarnej na granicy wschodniej, przebiegu kolejowej obwodnicy Białegostoku.

Prezentacja opinii, stanowisk i wniosków oraz aktywny udział w kluczowych dla sektora postępowaniach administracyjnych i 
sądowych w 2022 r. obejmował m.in.: 
- udział w postępowaniach administracyjnych dot.: zatwierdzenia stawek dostępu do infrastruktury PLK na rj. 2022/23, wydania 
decyzji o otwartym dostępie dla PKP IC, 
- cykl posiedzeń parlamentarnego Zespołu ds. walki z wykluczeniem transportowym, w tym z prezentacją „Minimalne 
standardy komunikacji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej”, 
- udział w posiedzeniach sejmowej Komisji Infrastruktury dot. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zmian ustawy o dozorze 
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technicznym oraz o tr. Kolejowym, oceny funkcjonowania ustawy o FRPA, drastycznie rosnących kosztów materiałów 
budowlanych, planów zrównoważonej mobilności miejskiej, ustawy o szczególnych regulacjach w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy, żądań płacowych w PKP Cargo i Polregio, zmiany ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa PKP, rozwoju polskiej sieci TEN-T, działań podejmowanych w związku z sytuacją na Ukrainie, stanu realizacji 
programów i kontraktów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy europejskich 2014/20, konkursu architektonicznego dla 
dworca Poznań Główny, informacji NIK dot. wdrażania nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych, Programu 
Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz o stanie realizacji rozporządzenia ws. rozwoju sieci bazowej TEN-T,
- udział w posiedzeniu sejmowej Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dot. ograniczenia cen energii elektrycznej 
dla samorządów,
- udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. transportu kolejowego z informacją dot. ilości i lokalizacji węzłów do 
obsługi CPK,
- udział w posiedzeniach senackiej Komisji infrastruktury dot.: ustawy o szczególnych regulacjach w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy, nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, realizacji projektów Krajowego 
Programu Kolejowego do 2023,
- udział w postępowaniach sądowych dot. zatwierdzenia stawek dostępu do infrastruktury Cargotor i PKP PLK.

Udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych oraz publicznych dyskusjach na temat pożądanych kierunków rozwoju 
prawa w 2022 r. obejmował m.in.: 
- przygotowanie stanowisk w konsultacjach publicznych ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego PKP, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o czasie pracy maszynistów, 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie, rozporządzenia ws. ośrodków szkolenia maszynistów, 
rozporządzenia ws. warunków prowadzenie ruchu kolejowego i sygnalizacji, rozporządzenia ws. krajowego rejestru 
maszynistów, rozporządzenie ws. egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty, rozporządzenia ws. świadectwa maszynisty, 
rozporządzenia ws. pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, rozporządzenia ws. rejestru oraz oznakowania 
pojazdów kolejowych, rozporządzenia ws. stosowania przepisów dot. praw i obowiązków pasażerów, rozporządzenia ws. 
świadectwa maszynisty, rozporządzenia ws. wymagań zdrowotnych na świadectwo maszynisty.

Organizacja badań, spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń służących realizacji celów określonych w 2022 
obejmował m.in.: 
- organizację (wspólnie z Fundacją Grupy PKP) V edycji konkursu „Dworzec roku 2022”,
- organizację VIII edycji konferencji kolej365 „Przejazdy kolejowo-drogowe 2022”,
- organizację II edycji konferencji „Prawo na kolei” w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego,
- organizację II edycji konferencji „Kolejowe przejścia graniczne ”,
- organizację warsztatów „Efektywne zakupy taboru kolejowego”,
- organizację webinarium o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych.

Prowadzenie baz danych lub portali internetowych związanych z celami Fundacji obejmowało w 2022 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”.

Promocja tematyki objętej celami Fundacji oraz samej Fundacji w mediach, a także za pomocą wydawnictw i innych form 
obejmowała w 2022 r. m.in.:
- cytaty, wypowiedzi eksperckie i stanowiska prezentowane w mediach: 300gospodarka.pl, 7skynews.pl, aktualnosci24.com, 
architektura.muratorplus.pl, architekturaibiznes.pl, archiwum.rp.pl, archnews.pl, audycje.tokfm.pl, bankier.pl, bezpieczny-
przejazd.pl, bialystok.wyborcza.pl, bialystokonline.pl, bielskobiala.wyborcza.pl, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, biznes.interia.pl, 
biznes.newseria.pl, biznes.polskaprasa.pl, biznes.rp.pl, biznes.wprost.pl, Biznes24, bogatyregion.pl, bomega.pl, brandsit.pl, 
brzeziny.naszemiasto.pl, budowa.org, budownictwo.org, businessinsider.com.pl, bydgoszcz.tvp.pl, bydgoszcz.wyborcza.pl, 
carpatiabiznes.pl, centrumpr.pl, cenyrolnicze.pl, cieszy.pl, cieszyn.naszemiasto.pl, cieszyn.pl, cire.pl, codziennypoznan.pl, 
constructionmarketexperts, crowdmedia.pl, dziejesienapodkarpaciu.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Łódzki, e-chelmno.pl, 
Echo Dnia Radomskie, ekspresjaroslawski.pl, ekutno.pl, eska.pl, Executive Magazine, executivemagazine.pl, Express 
Ilustrowany, Express Ilustrowany Bliżej Ciebie Weekend, expressbydgoski.pl, expressilustrowany.pl, fakt.pl, faktykrakowa.pl, 
faktyoswiecim.pl, federacjaprzedsiebiorcow, filarybiznesu.pl, fly4free.pl, forsal.pl, forum.bankier.pl, Gazeta Pomorska, Gazeta 
Stołeczna, Gazeta Wyborcza  , Gazeta Wyborcza Katowice  , Gazeta Wyborcza Kraków Mój Biznes, Gazeta Wyborcza Łódź, 
Gazeta Wyborcza Łódź  , Gazeta Wyborcza Poznań Mój Biznes, Gazeta Wyborcza Stołeczna, Gazeta Wyborcza Szczecin  , Gazeta 
Wyborcza Wrocław, gazetafinansowa.info.pl, gazetakrakowska.pl, gazetalubuska.pl, gazetaprawna.pl, gazeta-wroclaw.pl, 
gazetawroclawska.pl, Głos Maszynisty, Głos Wielkopolski, Głos Wielkopolski  , Głos Wielkopolski Dzień Wolsztyński, 
gospodarka.dziennik.pl, gospodarka.money.pl, Gość Niedzielny, green-news.pl, horecatrends.pl, infoarchitekta.pl, infokolej.pl, 
infomoto.pl, instagram.com, instytutsprawobywatelskich.pl, intermodalnews.pl, inzynierbudownictwa.pl, kafito.pl, 
katowice.naszemiasto.pl, katowice.wyborcza.pl, klimat.rp.pl, klodawa.naszemiasto.pl, knyszyn.pl, kochamwroclaw.pl, 
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kolejowyportal.pl, kolo.naszemiasto.pl, konin.naszemiasto.pl, korsosanockie.pl, koziolek.pl, Kruszywa, kujawsko-pomorskie.pl, 
kurier-kolejowy.pl, kutno.naszemiasto.pl, lodz.wyborcza.pl, log24.pl, Logistyka, logistyka.rp.pl, lovekrakow.pl, lublin112.pl, 
Magazyn Menedżerów Transportu, medianarodowe.com, Meloradio Bielsko-Biała, 
Meloradio Dzierżoniów, Meloradio Giżycko, Meloradio Iława, Meloradio Inowrocław, Meloradio Katowice, Meloradio Kielce, 
Meloradio Kluczbork, Meloradio Konin, Meloradio Kraków, Meloradio Łódź, Meloradio Morąg, Meloradio Mrągowo, Meloradio 
Olsztyn, Meloradio Olsztynek, Meloradio Opole, Meloradio Ostróda, Meloradio Poznań, Meloradio Słupca, Meloradio Toruń, 
Meloradio Warszawa, Meloradio Wrocław, miejscawewroclawiu.pl, misyjne.pl, mojradom.pl, monitor-press.info, 
motopoznan.com, msn.com, nakolei.pl, Namiary na Morze i Handel, naszesprawy.eu, natemat.pl, nbi.com.pl, nczas.com, 
nettg.pl, news.kafito.pl, next.gazeta.pl, niemazartow.eu, nieruchomosci.biz, niezalezna.pl, nowagazeta.pl, nowe-technologie-w-
energetyce.cire.pl, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nowy Przemysł, o 2.pl, obserwatorlogistyczny.pl, oko.press, 
olsztyn.wyborcza.pl, onet.pl, onlineservices.pl, orestrukturyzacji.pl, oswiecim.naszemiasto.pl, oswiecimonline.pl, 
oswiecimskie.pl, pb.pl, pch24.pl, phototrans.eu, pl.podcasts.apple.com, pless.pl, podroze.gazeta.pl, poland.postsen.com, 
polandasia.com, Polityka, Polsat, Polsat News, Polsat News 2, Polsat2, polsatnews.pl, polskieradio.pl, pomorska.pl, 
portalsamorzadowy.pl, portalspozywczy.pl, PR Białystok, PR Lublin, PR Rzeszów, PR 1, PR3, propertydesign.pl, propertynews.pl, 
Przegląd Komunikacyjny, przelom.pl, Puls Biznesu, pzpb.com.pl, Radio 357, Radio 7, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Eska 
Lublin, Radio Eska Rock, Radio Eska Wrocław, Radio Fama Kielce, Radio Fama Słupsk, Radio Fama Tomaszów, Radio Fama 
Wołomin, Radio Fama Żyrardów, Radio HIT, Radio Kolor, Radio Kołobrzeg, Radio Muzo.fm, Radio Nakło, Radio Ostrowiec, Radio 
Plus Bydgoszcz, Radio Plus Gdańsk, Radio Plus Lublin, Radio Plus Zielona Góra, Radio Pogoda Bydgoszcz, Radio Pogoda Gdańsk, 
Radio Pogoda Kraków, Radio Pogoda Opole, Radio Pogoda Poznań, Radio Pogoda Śląsk  , Radio Pogoda Śląsk i Zagłębie, Radio 
Pogoda Warszawa, Radio Pogoda Wrocław, Radio Radom, Radio Rekord FM, Radio RMF FM, Radio RMF 24.pl, Radio TOK FM, 
Radio Vox FM, Radio VOX FM Gorzów, Radio Vox FM Poznań, Radio Vox FM Radom, Radio Zet, Radio Złote P Jelenia Góra, Radio 
Złote P. Białystok, Radio Złote P. Bydgoszcz, Radio Złote P. Częstochowa, Radio Złote P. Jelenia Góra, Radio Złote P. Jędrzejów, 
Radio Złote P. Katowice, Radio Złote P. Nowy Sącz, Radio Złote P. Nowy Targ, Radio Złote P. Rzeszów, Radio Złote P. Szczecin, 
Radio Złote P. Tarnów, Radio Złote P. Wałbrzych, Radio Złote P. Warszawa, Radio Złote P. Wetlina, Radio Złote P. Wrocław, 
Radio Złote P. Zamość, Radio Złote P. Zielona Góra, Radio Złote Przeboje Białystok, Radio Złote Przeboje Bydgoszcz, Radio Złote 
Przeboje Częstochowa, Radio Złote Przeboje Gdańsk, Radio Złote Przeboje Gdynia, Radio Złote Przeboje Gorlice, Radio Złote 
Przeboje Jelenia Góra, Radio Złote Przeboje Jędrzejów, Radio Złote Przeboje Katowice, Radio Złote Przeboje Kraków, Radio 
Złote Przeboje Krynica, Radio Złote Przeboje Legnica, Radio Złote Przeboje Lublin, Radio Złote Przeboje Łódź, Radio Złote 
Przeboje Nowy Sącz, Radio Złote Przeboje Nowy Targ, Radio Złote Przeboje Opole, Radio Złote Przeboje Poznań, Radio Złote 
Przeboje Rzeszów, Radio Złote Przeboje Szczecin, Radio Złote Przeboje Tarnów, Radio Złote Przeboje Wałbrzych, Radio Złote 
Przeboje Warszawa, Radio Złote Przeboje Wetlina, Radio Złote Przeboje Wolin, Radio Złote Przeboje Wrocław, Radio Złote 
Przeboje Zabrze, Radio Złote Przeboje Zamość, Radio Złote Przeboje Zielona Góra, Radio Złote Przeboje Żary, radio.bialystok.pl, 
radio.lublin.pl, radio.opole.pl, radio.rzeszow.pl, radiobielsko.pl, radiobiper.info, radioccm.pl, radiofest.pl, radiogra.pl, 
radioplus.com.pl, radioplus.pl, radom.naszemiasto.pl, radom.pl, radom.wyborcza.pl, Raport Kolejowy, raportkolejowy.pl, 
regiony.rp.pl, reporter-24.pl, rmf24.pl, Rock Radio, rp.pl, rudaslaska.com.pl, Rynek Kolejowy, rynekinfrastruktury.pl, rynek-
kolejowy.pl, rynek-lotniczy.pl, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita  , sadyogrody.pl, sejm.gov.pl, sektorkolejowy.pl, senat.gov.pl, 
sepolnokrajenskie.naszemiasto.pl, serwiskolejowy.pl, serwisy.gazetaprawna.pl, silesion.pl, skyscrapercity.com, slazag.pl, 
slupca.naszemiasto.pl, spidersweb.pl, staleo.pl, stooq.com, strefabiznesu.pl, superbiz.se.pl, SuperNova Gdańsk, SuperNova 
Jelenia Góra, SuperNova Kielce, SuperNova Konin, SuperNova Kraków, SuperNova Łódź, SuperNova Nowy Sącz, SuperNova, 
Opole, SuperNova Ostrołęka, SuperNova Rzeszów, SuperNova Szczecin, SuperNova Toruń, SuperNova Trzebnica, SuperNova 
Warszawa, SuperNova Wrocław, szprotawa.naszemiasto.pl, sztuka-architektury.pl, Świat Kolei, torun.wyborcza.pl, transinfo.pl, 
Transport manager, transport-manager.pl, transport-publiczny.pl, tuchola.naszemiasto.pl, tuchola.twoje-miasto.pl, 
tucholanin.pl, tulodz.pl, turek.naszemiasto.pl, turystyka.wp.pl, tuteraz.pl, tuwroclaw.com, TV Republika, TVN, TVN24, TVN24 
Biznes i Świat, tvn24.pl, TVP3 Kraków, TVP3 Rzeszów, TVPinfo, twojradom.pl, tygodnik.interia.pl, tygodnik.pl, utk.gov.pl, 
vnexplorer.net, warmia.mazury.pl, warsawvoice.pl, wartowiedziec.pl, waw4free.pl, wbj.pl, weekendfm.pl, 
wezelprzesiadkowy.pl, wiadomosci.ox.pl, wiadomosci.wp.pl, wiadomoscizg.pl, wnp.pl, wojewoda.pl, wojskonews.pl, 
wolnadroga.pl, wolsztyn.naszemiasto.pl, wprost.pl, wroclaw.naszemiasto.pl, wroclaw.pl, wroclaw.wyborcza.pl, 
wronieckibazar.pl, Wspólnota Bialska, wyborcza.biz, wyborcza.pl, Wydarzenia 24, wydarzenia.interia.pl, Z Biegiem Szyn, 
zagan.naszemiasto.pl, zielonagospodarka.pl, zory.com.pl, zrobotyzowany.pl, zwrot.cz, zycie.pl.

Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub organizacyjnej podmiotom 
i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji obejmowało w 2022 r. m.in.:
- wsparcie finansowe przeznaczone na dofinansowanie uruchomienia pociągu specjalnego do Lourdes,
- członkostwo w European Passengers ’ Federation, w tym udział w cyklu spotkań i Annual General Meeting (prezentacja dot. 
sytuacji na polsko-ukraińskich przejściach granicznych),
- organizację i współfinansowanie „II Kongresu Entuzjastów i Przyjaciół Kolei ” w Rogowie.
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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

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

3430000

2000

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

Działania na rzecz tworzenia platformy 
współpracy i wymiany opinii pomiędzy 
podmiotami kolejowymi, administracją 
publiczną, decydentami, użytkownikami kolei, 
przedsiębiorcami 
i społeczeństwem w 2022 r. obejmowały m.in.: 
- cykl spotkań koordynowanych przez Ministra 
Infrastruktury dot. funkcjonowania systemu 
transportowego w sytuacji kryzysu wywołanego 
wybuchem wojny,
- 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, 
- cykl spotkań zespołu ds. stawek dostępu do 
infrastruktury kolejowej przy Prezesie Urzędu 
Transportu Kolejowego.

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 2022 r. obejmowała m.in.: 
- przygotowanie i publikację materiału 
porównującego wpływy z opłat za dostęp do 
infrastruktury drogowej (eTOLL) i kolejowej 
(stawki PKP PLK),
- przygotowanie i publikację materiału dot. 
wąskich gardeł i błędów w modernizacjach linii 
kolejowych,
- przygotowanie i publikację zestawu map 
tematycznych z lokalizacją wąskich gardeł na 
sieci kolejowej, brakami w zakresie stacji 
przygotowanych do przyjmowania długich 
składów, potrzeb w zakresie elektryfikacji, 
- realizację filmu promującego przekazanie 1% 
na rzecz Fundacji,
- organizację konferencji prasowych dot. tarczy 
dla publicznego transportu zbiorowego, 
kampanii #ZbiorkomemPrzezPolskę, 
- udział w Międzynarodowych Targach 
Kolejowych InnoTrans, targach Trans Logistica,
- przygotowanie i aktualizację zestawu infografik 
ilustrujących zalety i konkurencyjność 
transportu kolejowego oraz porównanie kolei i 
innych gałęzi transportu.

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 
w 2022 r. obejmował m.in.: 
- udział w postępowaniach administracyjnych 
dot.: zatwierdzenia stawek dostępu do 
infrastruktury PLK na rj. 2022/23, wydania 
decyzji o otwartym dostępie dla PKP IC, 
- cykl posiedzeń parlamentarnego Zespołu ds. 
walki z wykluczeniem transportowym, w tym z 
prezentacją „Minimalne standardy komunikacji 
gminnej, powiatowej i wojewódzkiej”, 
- udział w posiedzeniach sejmowej Komisji 
Infrastruktury dot. ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, zmian ustawy o dozorze 
technicznym oraz o tr. Kolejowym, oceny 
funkcjonowania ustawy o FRPA, drastycznie 
rosnących kosztów materiałów budowlanych, 
planów zrównoważonej mobilności miejskiej, 
ustawy o szczególnych regulacjach w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, 
żądań płacowych w PKP Cargo i Polregio, zmiany 
ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa PKP, rozwoju polskiej sieci 
TEN-T, działań podejmowanych w związku z 
sytuacją na Ukrainie, stanu realizacji programów 
i kontraktów infrastrukturalnych finansowanych 
z funduszy europejskich 2014/20, konkursu 
architektonicznego dla dworca Poznań Główny, 
informacji NIK dot. wdrażania nowego 
krajowego systemu poboru opłat drogowych, 
Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. 
oraz o stanie realizacji rozporządzenia w

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) 481 863,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 433 840,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47 510,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 490,72 zł

e) pozostałe przychody 22,54 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 
2022 obejmował m.in.: 
- organizację (wspólnie z Fundacją Grupy 
PKP) V edycji konkursu „Dworzec roku 
2022”,
- organizację VIII edycji konferencji kolej365
 „Przejazdy kolejowo-drogowe 2022”,
- organizację II edycji konferencji „Prawo na 
kolei” w siedzibie Urzędu Transportu 
Kolejowego,
- organizację II edycji konferencji „Kolejowe 
przejścia graniczne”,
- organizację warsztatów „Efektywne 
zakupy taboru kolejowego”,
- organizację webinarium o 
bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-
drogowych.

63.12.Z 994,70 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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994,70 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: 432 845,60 zł

2.4. Z innych źródeł 48 023,26 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 994,70 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 organizacja konkursu "Dworzec Roku 2022" 994,70 zł

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:

0,00 zł

340,00 zł

432 505,60 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 238 269,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -480,24 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 467 109,96 zł 994,70 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

195 571,20 zł 0,00 zł

47 990,24 zł 994,70 zł

0,00 zł

1 644,75 zł

221 538,93 zł

364,84 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

12 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 22 857,00 zł

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

22 857,00 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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 22 857,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 452,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19 405,00 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

2023-03-22
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