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Sprawozdaniemerytoryczne z dzialalnoœci
PolskiegoStowarzyszeniaMi³oœnikówKolei
w roku kalendarzowym 2008

I.
Dane na temat organizacji:
pe³nanazwaPolskie StowarzyszenieMi³oœnikówKolei
forma prawnaorganizacja pozarz¹dowa, osobaprawna
numerw Krajowym RejestrzeS¹dowym0000216091
data utworzenia9 paŸdziernika 1987r.
nr NIP 952-18-13-348
nr REGON 013226783
Dane zarz¹du organizacji:
Pawe³Mieros³awski - przewodnicz¹cyZG PSMK, zam.Warszawa,ul. Wieniawskiego6 m. 5
Daniel Kiper - sekretarzZG PSMK, zam.Warszawa,ul. ZWM 15 m. 78
Judyta Kurowska Ciechañska- skarbnikZG PSMK, Morzeszczyn,ul. Ogrodowa7
Ariel Ciechañski- cz³onekZG PSMK, zam.Skierniewice,ul. Sobieskiego13am. 16
Jan Czerwiñski - cz³onekZG PSMK, zam.£ódŸ,ul. Rutkowskiego1 m. 51
Andrzej Paszke- cz³onekZG PSMK, zam. Skierniewice,ul. arkana 8 m. 48
Przemys³awWojtasik - cz³onekZG PSMK, zam.£ódŸ,ul. Chryzantem2 m. 17

-

fi.
Cele statutowe:

a. popularyzacjawiedzy o kolejnictwie,
b. popularyzacjapolskiej myœlitechnicznejw dziedziniekolejnictwa,
c. podejmowaniedzia³añna rzeczpielêgnowaniatradycji polskiegokolejnictwaoraz
polskiegoprzemys³uzwi¹zanegoz kolejnictwem,
d. podejmowaniedzia³añna rzeczpielêgnowaniatradycji wojskowejw kolejnictwie oraz
tradycji jednostekWojskaPolskiegowykorzystuj¹cychkolej~
naukowej,naukowo-technicznej,
popularyzatorskieji
e. popieraniedzia³alnoœci
wydawniczejpoœwiêconej
tematycekolejowej oraz prowadzenietakiej dzia³alnoœci
we
f.

w³asnymzakresie,
prowadzenie,inspirowanieoraz wspieraniedzia³añi inicjatyw zmierzaj¹cychdo ochrony

zabytkówpolskiegokolejnictwa,
gromadzeniei udostêpnianiepami¹tek i eksponatóworazopracowywaniemateria³ów
s³u¿¹cychpropagowaniuhistorii kolei,
h. szkoleniecz³onkówi wolontariuszyw zakresiekonserwacji,utrzymaniai u¿ytkowania
zabytkowegotaborui urz¹dzeñkolejowych,
.
prowadzeniedzia³alnoœci
popularyzatorskieji instrukta¿owejw zakresiemodelarstwa
l.
g.

kolejowego,

J. propagowanieidei zrównowa¿onegorozwoju poprzezpromowaniekolei jako œrodka
transportuprzyjaznegoœrodowisku
naturalnemu.
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Sposobyrealizacji celów statutowych;
Celeokreœlone
wy¿ej Stowarzyszenie
realizujepoprzez:
a. wspó³pracêz jednostkamigrupy PolskieKoleje Pañstwowe,innymi kolejami u¿ytku
publicznegoi niepublicznego,przemys³emtaborui urz¹dzeñkolejowych, organami
administracjipañstwoweji samorz¹duterytorialnego,WojskiemPolskim, z placówkami
muzealnymi,konserwatoramizabytków,izbami tradycji i pamiêcioraz wszystkimi
instytucjamio podobnymdo prowadzonegoprzezStowarzyszenie
zakresiedzia³ania,
b. inicjowaniei popieranieprac badawczychw dziedzinieochronyzabytków i dzia³añ
popularyzatorskichw zakresiezainteresowañStowarzyszenia,
c. organizowaniei wspó³uczestniczenie
w organizowaniuwystaw, imprez-iszkoleñ,
d. wydawaniepublikacji i czasopismo tematycezwi¹zanejz realizacj¹ celów
Stowarzyszenia
oraz promowaniewszelkichform wiedzy o kolei,
e. wspó³pracêz zaprzyjaŸnionymiorganizacjamio podobnymzakresiedzia³aniaw innych
krajachorazuczestnictwow imprezachmiêdzynarodowycho tematycekolejowej,
f wspó³pracêze œrodkami
masowegoprzekazuw zakresierealizacji celów Stowarzyszenia,
g. dzia³alnoœæ
w zakresieturystyki kolejowej dla cz³onkówStowarzyszenia
i osób
zainteresowanych
poznawaniemzabytkówkolejnictwa,tak¿ez wykorzystaniem
zabytkowychpojazdówkolejowych.
h. konserwacjê,utrzymanieoraz prezentacjêzabytkowegotaborui urz¹dzeñkolejowych.

m
Dzia³alnoœæ

Stowarzyszenie
nie prowadzidzia³alnoœci
gospodarczej
IV.
Kalendarium wydarzeñ w 2008 r.
Realizacjacelów statutowychw 2008 r. obejmowa³a:
l) przygotowywanieMuzeumDawnej Kolei
2) renowacjêeksponatów
3) pozyskiwanieeksponatów
4) pracêna rzeczspo³ecznoœci
lokalnej
5) popularyzacjêwiedzy o dawnejkolei
6) inne dzia³aniastatutowe
Ad. l W ramach napraw substancjizabytkowej (przy wspó³udzialeœrodkówStowarzyszenia
oraz darowizn jego cz³onków) wykonano czêœciowowe w³asnym zakresie naprawê
utrzymaniow¹ dachów na budynku portierni oraz magazynowym(wymiana uszkodzonych
elementóworynnowania,dachówek,obróbek dekarskich).W szczególnieostatnim przypadku

umozliwi³o to dalsze prowadzenie prac remontowych zaplecza socjalnego - wyremontowany

i umeblowanyzosta³kolejny pokój przeznaczonydla goœcii wolontariuszyMuzeum.
DokonywanodoraŸnychnaprawi uzupe³nieñrozjazdów i torów na terenieca³ejParowozowni.
Ponadto,przy wspó³udzialesponsora- PrzedsiêbiorstwaNapraw Infrastruktury Sp. z o. o.
przeprowadzono(zapocz¹tkowanyjeszczew 2007 r.) kapitalny remont rozjazdukrzyzowego,
zlokalizowanegow ci¹gu toru nr 57.
Przy wspó³udzialeœrodkówMiasta Skierniewicewykonano wymianê podk³adówpod dwoma
tokarni jezdnymi obrotnicy (do naprawy pozosta³jeszczejeden tok szynowy), uzyskuj¹c tym
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bardziej niezawodne dzia³anie urz¹dzenia. Prace przy wymianie podk³adów prowadzono
etapami,zgodniez podzia³emkonstrukcyjnymokrêgówtocznych.
Na bie¿¹co utrzymywanoestetykêposesjioraz przyleg³egopasaulicy poprzezkoszenietrawy
(latem) i sprz¹tanieliœciGesieni¹).Uzupe³nianote¿braki oszklenia,powodowanewichuramilub
aktamiwandalizmuosóbpostronnych.
Ad. 2. W 2007 r. realizowano dwa projekty renowacji zabytkowych pojazdów. W ramach
finansowanegoze œrodkóww³asnych Stowarzyszeniaprojektu "Oleñka" przeprowadzono
zabezpieczenieantykorozyjne dalszych elementów stoj¹cego na dziedziñcu Parowozowni
parowozu0149-4.Ponadtojeden z cz³onkówStowarzyszenia
podarowa³noweblachy na otulinê
kot³a. Ocenia siê, ¿e po roku sprawozdawczymzaawansowanieprac przy parowoziewynosi
35%.
Ponadtozrealizowanoodbudowêwagonu4 klasy z 1889r.- omówion¹ w dzialerealizacjazadañ
ze œrodkówpublicznych.
Ad 3. W roku 2008 uda³o siê sprowadziæze Zduñskiej Woli Karsznic przygotowany do
transportuw ubieg³ymroku parowózTy51-1 z 1953f.
Ponadto,pozyskanoelementyurz¹dzeñ sterowaniaruchemkolejowym, takiejak: rogatki, windy
rogatkowe,wielokr¹¿ki, naprê¿acze
i inne uzupe³niaj¹cezbiory infrastrukturykolejowej.

~

W ramachpopularyzacjiwiedzy o dawnej kolei i przybli¿aniatej tematyki spo³ecznoœci
lokalnej kontynuowano cykl "Dni Otwartych Parowozowni". Podczas ka¿dego "Dnia"
zwiedzaj¹cy mogli zapoznaæsiê z histori¹ zgromadzonegow Parowozownitaboru, a twe
dowiedzieæsiê, jaki wp³yw na rozwój miastawywar³ wêze³kolejowy w Skierniewicach."Dni
otwarte" organizowanood maja do paŸdziernika³¹cznie 6 razy) w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca (za wyj¹tkiem maja - druga sobota).Impreza7 czerwcamia³a charakterspecjalnyprzygotowanoj¹ z myœl¹o najm³odszych(z okazji Dnia Dziecka). Zosta³aona tak¿ew³¹czona
do programuogólnopolskichDni Techniki Kolejowej wspó³organizowanych
przez spó³kiGrupy
PKP. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê tak¿e pozyskanie na okolicznoœciow¹ wystawê
wspó³czesnychpojazdów kolejowych: poci¹gu sieciowego, wózka motorowego i liniowej
lokomotywy spalinowejnale¿¹cychdo kolei. W tym dniu PSMK zapewni³oprócz zwiedzania
obiektu przejazdydrezynami,a tak¿ewraz z grup¹ modelarsk¹"N-orma" udostêpni³omakietê
kolejow¹ w skali 1:160Dodatkowo, w dniach 20 i 21 wrzeœniazorganizowanoimprezê towarzysz¹c¹ regionalnemu
ŒwiêtuKwiatów, Owoców i Warzyw (zwiedzanie Parowozowni + ekspozycja zewnêtrzna
taboru). 22 listopada wychodz¹c naprzeciw zg³aszanym telefonicznie oczekiwaniom
mieszkañców,zorganizowanododatkowy "Dzieñ Otwarty" ³¹cz¹c go z imprez¹ towarzysz¹c¹
obchodomŒwiêtaKolejarza(patrz ni¿ej).
Przygotowuj¹c "Dni Otwarte" zadbanoo informacjê medialn¹. Z tej oferty kulturalnej PSMK
skorzysta³o 1157osób.
Niezale¿nieod udostêpnieniaobiektu i kolekcji do zwiedzania,przeprowadzonolekcje muzealne
dla ogó³em365 uczniów (wraz z opiekunami)szkó³podstawowychnr 4, 7 i 9 oraz gimnazjumnr
3 w Skierniewicach.
22 listopada zorganizowanospotkanie dla emerytowanych kolejarzy wêz³a Skierniewice,
w którym wziê³oudzia³ponad 15 osób- g³ówniedawnychpracownikówParowozowni.
Ponadto, poza tenninami "Dni Otwartych" obiekt udostêpnianopo uzgodnieniu turystom
indywidualnym i grupom zorganizowanym. W œród grup zorganizowanych dominowa³y
pó³kolonie (z skierniewickiegoklubu "Oaza", SP nr 5 i TPD w Warszawie)- ³¹cznie ponad
70 osób. Ponadto przyjêto grupê m³odzie¿y ukraiñskiego miasta £ubny, goszcz¹c¹
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w Skierniewicachna zaproszeniew³adz miejskich oraz uczestnikówpleneru fotograficznego
wycieczki WarszawskiejTurystyki Ekstremalnej.Ogó³emw grupachzorganizowanychprzyjêto
ok. 200 osóboraz ok. 100osóbindywidualnie.
Ogó³em w 2008 r. Parowozowniêudostêpniono1824osobom.
Ad 5. W 2008 r. ukaza³y siê nak³ademwarszawskiegowydawnictwa "Carta Blanca" cztery
pozycje ksi¹¿kowe ("Koleje

-

przewodnik tematyczny", wyd. drugie, "Technika - przewodnik

tematyczny",album "Technika - nowy wymiar" oraz album "Technika") autorstwacz³onków
Stowarzyszenia.Druga z wymienionych pozycji zosta³a uhonorowanaI. nagrod¹ w xvn
OgólnopolskimPrzegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznawczeji Turystycznej.Doceniono m.in. podjêcie
ciekawej tematyki, kompletnoœæ
i komunikatywnoœæ
podanych informacji oraz poziom
artystycznyilustracji.
Równie¿przy du¿ymudziale cz³onkówStowarzyszenia
ukaza³ysiê kolejne numerykwartalnika
"W¹skie Tory".
14 czerwcaPSMK wziê³o udzia³ w Dniach Techniki Kolejowej w Koluszkach.W jej trakcie
zosta³yudostêpnioneze zbiorów zgromadzonychw Parowozownidwie drezyny rêczne oraz
jedna motorowa.Z tej atrakcji skorzysta³ook. 200 osób.
Na wystawie,któr¹ Miejska Biblioteka Publicznaw D¹browie Górniczejzorganizowa³az okazji
150-leciaDrogi ¯elaznej Warszawsko-Wiedeñskiej
w tym mieœcie,
wykorzystanoeksponatym.
in. udostêpnionez prywatnych zbiorów cz³onków Stowarzyszenia.Ponadto, w dniu 23
paŸdziernikadwie z czterech prezentacji towarzysz¹cych wystawie wyg³osili cz³onkowie
PS:MK. Andrzej Paszke omówi³ warunki podró¿owaniakolej¹ w XIX stuleciu a Pawe³
Mieros³awskizapozna³zebranychz parowozamistosowanymina D¯WW. Prelekcji wys³ucha³o
kilkadziesi¹t osób,g³ównieuczniów d¹browieckichszkó³œrednich.
W sobotê 25 paŸdziernikaeksponaty ze zbiorów PSMK goœci³yna szkolnej wystawie
dokumentuj¹cej kolejowe tradycje Szko³y Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. Szko³a
obchodzi³atego dnia jubileusz swego 90-lecia, a "kolejowa" wystawa by³a jedn¹ z kilku
ekspozycjitematycznychpomieszczonychw salachlekcyjnych szkO³yW roku sprawozdawczymudzielono kilkakrotnie pomocy w realizacji produkcji filmowych
i telewizyjnych.W miesi¹cu lutym udostêpnionoproducentomfilmu fabularnego"Genera³'Nil'"
sk³ad12wagonówkrytych do realizacjizdj¹æna tereniestacji Sierpc.W kwietniu kierownictwo
produkcji tego samegofilmu skorzysta³oz mo¿liwoœciwykonania zdjêæwe wnêtrzu wagonu
krytego oraz wagonuakumulatorowego"Wittfeld". W listopadziena proœbê
Agencji Produkcji
Telewizyjnej TVP do zdjêæ zwi¹zanych z "Kabaretow¹ Noc¹ Listopadow¹" zosta³a
udostêpnionalokomotywa Ls40-4572 wraz z obs³ug¹. W grudniu na ¿yczeniekierownictwa
produkcji filmu "Miasto z morza" zosta³ sformowany sk³ad poci¹gu z parowozu TKp 102
i 10wagonów krytych wykorzystany nastêpniew zdjêciach realizowanychna terenie stacji
Skierniewice.
Ad 6. 5 stycznia odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onków PSMK maj¹ce charakter
sprawozadawczo-wyborczy.
W jego trakcie zosta³ywybranenowe w³adzeStowarzyszeniaoraz
dokonanezmiany w statucieorganizacji.
W styczniu, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, zorganizowanezosta³o spotkanie op³atkowonoworocznedla cz³onków i sympatykówStowarzyszenia.
Do zwiedzaniazosta³yudostêpnione
hala wachlarzowa (zgromadzony tabor) i hala warsztatowa (stare maszyny). Dla Goœci
przygotowanopoczêstunekoraz pokazfilmów o tematycekolejowej.
19 czerwcaStowarzyszenie
uzyska³ostatusOrganizacjiPo¿ytkuPublicznego.
Kontynuowano wspó³pracê z Muzeum Kolejnictwa oraz Fundacj¹ Polskich Kolei
W¹skotorowych (operatorem na Rogowskiej Kolei W¹skotorowej), Stowarzyszeniem

³-,
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Górnoœl¹skichKolei W¹skotorowych oraz TowarzystwemOchrony Zabytków Kolejnictwa i
Organizacji Skansenóww Pyskowicach,Fundacj¹ Era Parowozów,a tak¿e grup¹ modelarsk¹
"N-orma" oraz WarsztatamiTerapii Zajêciowejprzy SON "Sprawni Inaczej" w Skierniewicach.
Utrzymywano kontakty za podobnymi organizacjamiw Niemczech (DGEG) oraz Hiszpanii
(ASYAFER).
Na wniosek PSMK Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bia³ymstoku wpisa³ do rejestru
zabytków pochodz¹cy z 1903 r. tender parowozowy 12C1-466, a tak¿e cz³onkowie
Stowarzyszenia
wykonali na wniosek WKZ kartê ewidencyjn¹zabytku stanowi¹c¹ podstawêdo
objêcia pojazduochron¹ prawn¹. Interweniowanotak¿ew sprawiesprzeda¿yprzedmiotowego
tendra w firmie zajmuj¹cej siê obrotem surowcami wtórnymi. Kontynuowano równie¿
interwencjew sprawiewykreœlenia
z rejestru
Na bie¿¹co prowadzonointernetow¹ stronê informacyjn¹ www.}2smk.org.DI,
w tym zak³adkê
poœwiêcon¹
realizacjiprogramu"M³odzie¿w dzia³aniu".

v.
Opis g³ównychzdarzeñ prawnych o skutkach finansowych
Program: "Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozownido celów muzealnychi realizacji
projektów kulturalnych" zosta³ realizowanyze œrodkówmiasta Skierniewicez 20% udzia³em
w³asnym PSMK. £¹cznie do realizacji zosta³o zaanga¿owane12.665 z³, z tego 10.000 z³
pochodz¹ce z dofinansowania z Urzêdu Miasta Skierniewice. Za te œrodki wykonano
nastêpuj¹ce dzia³anie: a) wykonanie rewitalizacji fragmentów uk³adu torowego

-

(etap 1).

Przygotowuj¹c dzia³anieprzeprowadzonowybór najpilniejszychprac do wykonaniaw uk³adzie
torowym. Jakonajpilniejsz¹ zakwalifikowano- naprawêtoków szynpod obrotnic¹ sektorow¹i takie zadaniezosta³ozrealizowanew ramachprogramu.
Dzia³ania w ramach programu "Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do celów
muzealnychi realizacji projektów kulturalnych" zosta³yzakoñczonez dniem 15 grudnia 2008 r.
W realizacjiprogramuzaanga¿owani
byli wszyscyczynnicz³onkowieStowarzyszenia.
Program: "Warsztaty Edukacji Technicznej ,'parowozownia"" realizowany by³ ze œrodków
unijnegoprogramu"M³odzie¿w dzia³aniu"wspieraj¹cegoaktywnoœæ
m³odzie¿y.W trakciejego
realizacji na terenie Parowozowni uczestnicy w czasie wolnym od zajêæw szko³achi na
uczelniach poznawali stare techniki i technologie, dawniej s³u¿¹ce bie¿¹cej eksploatacji
pojazdów.W ramachæwiczeñ,uczestnicyprogramuwykorzystuj¹c nabyt¹ wiedzê prowadzili
renowacjê zabytkowego wagonu. £¹czna wartoœæœrodkówzaanga¿owanychw programie
wynosi³a20.300z³. Programrozpoczêtyw lipcu 2007 r. by³ kontynuowanydo jesieni 2008 r.
W ramachczêœci
praktycznejwarsztatóww okresiesprawozdawczym
wykonanorewizjê uk³adu
hamulcowegowagonu, dokonanomonta¿uposzyciawagonuwraz z wykonaniemwe w³asnym
zakresie dwóch sztuk drzwi czo³owych oraz pary bocznych drzwi suwanych. W poszyciu
wagonuzamontowanookna opuszczane.
Po za³o¿eniuokien mo¿liwesiê sta³ozamontowaniena
sta³e³awek. Równolegledo prac monta¿owychwykonywano sukcesywnepracemalarskie.We
wrzeœniu
uzupe³nionodrobn¹ (pracoch³onn¹)galanteriêi oznakowania.
W czasie prowadzenia prac, grupa m³odzie¿y - w du¿ej czêœcize Skierniewic, zapozna³a siê lub

samodzielnie wykonywa³a prace z nastêpuj¹cych dyscyplin rzemios³a lub techniki:
projektowanie, stolarstwo, cykliniarstwo, odlewnictwo, kowalstwo, œlusarstwo,oczyszczanie
i zabezpieczanie
antykorozyjnepowierzchnimetalowych,wykonywaniepow³ok malarskich.
W bloku zajêæteoretycznych"Warsztatów..." od 5 kwietnia do 4 paŸdzierniku,odby³ siê cykl
6 wyk³adów dostêpnychtak¿e dla zainteresowanychz poza grupy m³odzie¿owej.Wyk³ady
dotyczy³y planowaniai organizacjipracyw grupie, ochronyzabytków kolejnictwa, problemów

~
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ekologii kolei, muzealnictwa kolejowego w Europie post-socjalistycznej oraz klas
i przeznaczenia
wagonów.

Bie¿¹ce koszty utrzymania zapleczasocjalnegow Parowozowni(pr¹d, woda i telefon) oraz
porz¹dkowaniaterenu(koszenie)wynosi³y w 2008 r. ok. 3.600z³.
W ramachbie¿¹cych prac utrzymaniowychobiektu przeprowadzononaprawêdachu budynku
magazynowegowykorzystuj¹c zakupioneze œrodków
w³asnychPSMK materia³yza kwotê 4.500
z³. Ponadto si³ami sponsorawykonano remont rozjazdu krzy¿owego wydatkuj¹c na zakup
podrozjezdnicza kwotê 17.471,56z³.
Ok. 2.000 z³ wydatkowanona renowacjêparowozu0149-4.Wydatki te obejmowa³yzakup
narzêdzii farb oraz zwrot czêœci
kosztówdojazduwolontariuszy.
VI.
Informacja o przychodach
W roku obrotowym2008PS:MKuzyska³oprzychodyz nastêpuj¹cychŸróde³:
. sk³adki cz³onkowskieokreœlonestatutem wynios³y 11 670,89 z³ (ok. 21% przychodów
z dzia³alnoœci
statutowej),
. przychody z tytu³u odp³atnegoudostêpnieniaeksponatówmuzealnychjako rekwizytów
filmowych oraz udostêpnieniatorów parowozowniwynios³y (stanowi³yw roku obrotowym
najwiêksz¹ pozycjêprzychodów,wynosz¹c 61% przychodówz dzia³alnoœci
statutowej,tym
niemniejw dalszymci¹gu jest to okazjonalne•Tód³oprzychodówStowarzyszenia).
. dotacja przedmiotowaw kwocie 10.000,-z³ z Urzêdu Miasta Skierniewice,udzielona na
realizacjêzadaniapublicznego"Adaptacja zabytkowychobiektów Parowozownido celów
muzealnych i realizacji projektów kulturalnych" (ok, 18% przychodów z dzia³alnoœci
statutowej)
. przychody finansowe z tytu³u odsetek od œrodkówpieniê¿nychna rachunku bankowym
wynios³y 896,80z³ (co odpowiadaok. 1,6%przychodówz dzia³alnoœci
statutowej)
Uzyskanotak¿ezyski nadzwyczajne(darowizny):
. darowizna celowa w kwocie 11.000 z³ z firmy Daimler Benz Automotive udzielona na
remont zabytkowegosilnika firmy MercedesBenz - (nie wykorzystana,wykazanaw poz.

.

"zyski nadzwyczajne")
darowiznyod osób fizycznych bêd¹cychcz³onkamistowarzyszeniaw kwocie 5097,14z³ na
utrzymaniei remonteksponatóworaz budynkówwpisanychdo rejestruzabytków

VII.
Informacja o poniesionychkosztach
Poniesionokoszty realizacji dzia³añstatutowychw wysokoœci75461,89 z³ oraz koszty operacji
bankowychw wysokoœci835,00z³. Nie poniesionokosztówadministracyjnych.

vn.
Dane o:
a) W 2008r. PSMK nie zatrudnia³opracownikóww jakiejkolwiek formie.
b) W 2008 r. PSMK nie wyp³aci³o ¿adnychwynagrodzeñ,nagród, premii ani innych
œwiadczeñ.

c) W 2008 r. PSMK nie wyp³aci³o ¿adnychwynagrodzeñ,nagród, premii ani innych
œwiadczeñ
cz³onkomZarz¹du i innych organówstowarzyszenia.
d) W 2008 r. PSMK nie zawiera³oumów zleceniaz ¿adnymiosobami.
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e) W 2008 r. PSMK nie udziela³opo¿yczek.
PSMK posiadarachunekbie¿¹cy nr 52 124062181111000046173535w PeKaOS.A. w
n Warszawie(stanrachunkuna dzieñ 31 grudnia2008 r. wyniós³ 15 562,04 z³). W 2008 r.
PSMK w tym samymbanku korzysta³otak¿ez rachunkówpomocniczychna potrzeby
realizacji
programu
"M³odzie¿
w
dzia³aniu"
(nr
rachunku
26 124062181111000046144030,
stan na 31 grudnia 2008 r. wyniós³ 40,00 z³) oraz na
potrzeby realizacji projektu miejskiego (nr rachunku44 124062181111000046224992,
konto zosta³o zamkniête po zakoñczeniuzadania). Wysokoœæ
lokat bankowych na
31 grudnia2008r. stanowi³a51.643,15z³.
W
2008r. PSMK nie naby³oobligacji, udzia³ówi akcji spó³ekprawahandlowego.
g)
h) W 2008 r. PSMK nie naby³o¿adnychnieruchomoœci.
trwa³ych.
i) W 2008r. PSMK nie naby³oœrodków
Wartoœæ
aktywów
9597798,83
z³
i
zobowi¹zañ
wynikaj¹ z za³¹czonegobilansu.
j)

vm.

W 2008 r. PSMK kontynuowa³o program: "Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do
celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych" finansowany ze œrodków miasta
Skierniewice z 20% udzia³em w³asnym PSMK. £¹cznie do realizacji zosta³o zaanga¿owane
12.665z³, z tego 10.000 z³ pochodz¹ce z dofinansowania z Urzêdu Miasta Skierniewice. Za te
œrodki wykonano nastêpuj¹ce dzia³anie: a) wykonanie rewitalizacji fragmentów uk³adu
torowego - (etap 1).

IX.
W roku 2008 wobec PSMK nie powsta³ obowi¹zek podatkowy. PSMK za rok 2008 sk³ada
deklaracjê"CIT -8" w PierwszymUrzêdzieSkarbowymWarszawa-Œródmieœcie.

x.
W 2008 r. nie by³a przeprowadzona
kontrola.
~
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Wprowadzenie do sprawozdaniafinansowegoz dzia³alnoœci
Polskiego StowarzyszeniaMi³oœnikówKolei
w roku kalendarzowym 2008

Dane na temat organizacji:
pe³nanazwaPolskie StowarzyszenieMi³oœnikówKolei
forma prawnaorganizacja pozarz¹dowa, osobaprawna
numerw Krajowym RejestrzeS¹dowym-OOOO216091
data utworzenia9 paŸdziernika 1987r.
nr NIP

952-18-13-348

nr REGON

013226783

Dane zarz¹du organizacji:
Pawe³Mieros³awski - przewodnicz¹cyZG PSMK, zam.Warszawa,ul. Wieniawskiego6 m. 5
Daniel Kiper- sekretarzZG PS:MK,zam.Warszawa,ul. ZWM 15 m. 78

-

Judyta Kurowska Ciechañska- skarbnikZG PS:MK,Morzeszczyn,ul. Ogrodowa7
Ariel Ciechañski- cz³onekZG PSMK, zam. Skierniewice,ul. Sobieskiego13am. 16
Jan Czerwiñski - cz³onekZG PSMK, zam.£ódŸ,ul. Rutkowskiego1 m. 51
Andrzej Paszke- cz³onekZG PSMK, zam.Skierniewice,ul. Orkana8 m. 48
Przemys³awWojtasik - cz³onekZG PSMK, zam.£ódŸ,ul. Chryzantem2 m. 17

Sprawozdaniefinansoweza rok obrotowy2008 sk³adasiê z trzechelementów:
l. Bilans PSMK za rok 2008
2. Informacjadodatkowado bilansuPSMK za rok 2008
3. Rachunekzysków i stratPSMK za rok 2008

POLSKIE STOWARZYSZENIE
MI£OSNIKÓW KOLEI
Zarz.¹dG³ówny

Warszawa

dnia 26 marca 2009 r.

Bilans

00-~1 Warszawa,Pl. Defilad J

Polskiego StowarzyszeniaMi³oœnikówKolei
za rok 2008
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Infom³acj a dodatkowa do bilansu
Polskiego StowarzyszeniaMi³oœników Kolei
za rok obrotowy 2008

1. Wycenamaj¹tku
W roku obrotowym2008 nie dokonano¿adnychzmianwartoœcimaj¹tku Stowarzyszeniaeksponatóww kolekcji o charakterzemuzealnym.
Cenniejszych(wiêkszych)eksponatówz darowizni zakupóww roku obrotowym2008 nie by³o,
natomiast drobniejszych przedmiotów o charakterze muzealnym (akcesoria, przybory,
dokumentacja)nie wyceniano.
W trakcie roku obrotowego nie dokonywano przeszacowaniaz innych tytu³ów (odbudów
j remontów)posiadanycheksponatówwobecbrakutakiej koniecznoœci.
2. Struktura przychodów
Strukturêprzychodówujêto w rachunkuzysków i strat.W roku ubieg³ymwyst¹pi³y nastêpuj¹ce
Ÿród³aprzychodów: sk³adki cz³onkowskie,przychody z dzia³alnoœci
statutowej(udostêpnienie
eksponatówdo zdjêæfilmowych, dzia³ania promocyjne), dotacja celowa z Urzêdu Miasta
Skierniewice,przychody z operacji finansowych oraz zyski nadzwyczajne(darowizny osób
fizycznych - cz³onków Stowarzyszeniaoraz darowiznacelowa na remont uk³adu napêdowego
zabytkowego wagonu silnikowego uzyskana od osoby prawnej). Darowizny tej nie
wykorzystanow roku 2008 z uwagi na rozszerzeniesiê zakresuremontu zabytkowegosilnika
i koniecznoœæ
zatrzymaniaprac do czasuuzyskaniaodpowiednichpodzespo³ów,niemniejjednak
zostanieonawykorzystanaw roku nastêpnympo zakoñczeniuremontusilnika.
W roku obrotowym2008:
. sk³adkicz³onkowskiestanowi³yok. 21% przychodów,
. przychody finansowe z tytu³u odsetek od œrodkówpieniê¿nychna rachunku bankowym
stanowi³y ok. 1,6% przychodów i by³y wiêksze w wartoœcikwotowej od notowanych
w latachubieg³ychz uwagi na wiêkszy ruch œrodkówna koncie.
. przychody z tytu³u odp³atnegoudostêpnieniaeksponatówmuzealnychjako rekwizytów.
filmowych oraz udostêpnieniatorów parowozowni,stanowi³yw roku obrotowymnajwiêksz¹
pozycjê przychodów,wynosz¹c 61%. Tym niemniej w dalszym ci¹gu jest to okazjonalne
Ÿród³oprzychodówStowarzyszenia.
udzia³darowiznna celestatutowezmala³
. dotacjei darowiznycelowestanowi³yok. 38% przychodów:dotacjaprzedmiotowa:z Urzêdu
Miasta Skierniewice,udzielonana realizacjêzadaniapublicznego"Adaptacja zabytkowych
obiektów Parowozownido celów muzealnychi realizacjiprojektów kulturalnych" w kwocie
10.000,-z³) oraz darowiznacelowa:z firmy Daimler Benz Automotive udzielonana remont
zabytkowegosilnika firmy MercedesBenz - (nie wykorzystana,wykazanaw poz. "zyski
nadzwyczajne").

.

3.

Struktura kosztów

Strukturê kosztów ujêto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2008 koszty
poniesiono prawie w ca³oœci(ponad 90%) na renowacjê i bie¿¹ce utrzymanie posiadanych
eksponatówi parowozownioraz realizacjêzadaniapublicznegofinansowanegoprzez Samorz¹d.
By³y to koszty poniesionena remonty obrotnicy i rozjazdu angielskiego,naprawy dachu na
dawnym budynku dyspozytora parowozowni oraz budynku portierni, remonty zabytkowego
taboru oraz urz¹dzeñ. Ponadto poniesionokoszty (ok. 8%) na cele socjalne i bhp zwi¹zane

~

z udzia³emwolontariuszyw remontachtaboru. Nieznacznekwoty poniesionona cele zwi¹zane
z inn¹ dzia³alnoœci¹
statutow¹(znaczki,foldery, odnowieniedomenyinternetowejitp.)
Zu¿yte materia³yi energiêprzeznaczonedo remontueksponatóworaz paliwo do zabytkowych
lokomotyw stanowi³y 32% kosztów. Zu¿yte materia³y budowlane na remonty budynków
wpisanychdo rejestruzabytków,paliwo do koszeniatrawy oraz energiaelektrycznaw obiektach
parowozowni Skierniewice - stanowi³y 52% kosztów. W pozycji us³ugi obce g³ównie
zaznaczy³ysiê koszty us³ugprzy remontachtaboru (5,5% kosztów) - prac, których nie mo¿na
by³o wykonaæwe w³asnym zakresie.Ponadtous³ugi obce objê³y koszty transportu parowozu
i materia³ów do remontów eksponatów i parowozowni a tak¿e us³ugi telekomunikacyjne.
W pozycji "inne koszty" ujêto nieznaczne kwoty zwi¹zane z imprezami dla m³odzie¿y
organizowanymi przez Stowarzyszeniew ramach "Drzwi otwartych parowozowni" oraz
spotkaniamicz³onkowskimi,koszty s¹dowei op³atyskarbowe.
Nie poniesiono kosztów administracyjnych z racji braku etatowego personelu oraz nie
utrzymywaniabiura zarz¹du. Nie zawieranoumów na wykonanie prac z osobamifizycznymi.
Koszty wewnêtrznego biuletynu informacyjnego, korespondencji, organizacji spotkañ
cz³onkowskichzaliczonodo kosztówdzia³alnoœci
statutowej.
Pozakosztamidzia³alnoœci
statutowejsklasyfikowanokosztobs³ugirachunkubankowego.

4. Fundusz statutowy, zobowi¹zania, gwarancje
Fundusz statutowy zosta³ zwiêkszony o wniesione sk³adki cz³onkowskiei wynik finansowy
z roku ubieg³ego.
Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2008 na remonty i konserwacje elementów
posiadanejkolekcji o charakterzemuzealnym, a tak¿e na utrzymanie wpisanej do rejestru
zabytków nieruchomoœci.Pozosta³a czêœæ
przychodów (z darowizn), stanowi¹ca w roku
obrotowym zysk na ca³okszta³ciedzia³alnoœci,nie zosta³a wydatkowana z powodu nie
zakoñczeniaremontu zabytkowegosilnika wagonowego,który zostaniezrealizowanyw roku
2009.
Gwarancji,porêczeñi zobowi¹zañw roku 2008 nie udzielano.
Uwidocznione w bilansie zobowi¹zania wzros³y wzglêdem roku ubieg³ego i wynikaj¹
z nieodebraniaw ci¹gu roku zwrotów wydatków, poniesionychprzez cz³onków Stowarzyszenia
z w³asnychœrodkówna celestatutowe.
5. Zmiany w przychodach i rozchodach
W roku 2008 wyst¹pi³y zmiany w strukturze i wielkoœciprzychodów w stosunkudo roku

poprzedniego.Zwiêkszy³y siê przychody finansowe w wyniku wiêkszej iloœci œrodkówna
konciebankowym.Zwiêkszy³asiê kwota przychodówz tytu³u dzia³alnoœci
statutowej,natomiast
zmniejszy³ udzia³ darowizn od osób fizycznych - cz³onków Stowarzyszeniaoraz od osób
prawnych; darowizny by³y dedykowane w wiêkszoœcina prace remontowe zabytkowych
budynków i torów parowozowni. Dotacja celowa udzielona przez Urz¹d Miasta
w Skierniewicachna kolejny etap adaptacji obiektów Parowozowni do funkcji muzealnych
pozosta³ana ubieg³orocznympoziomie 10.000,- z³. Wykorzystanoj¹ w ca³oœci.W 2008 r.
kontynuowano projekt unijny" Warsztaty Edukacji Technicznej Parowozownia" (dotacjê
w wysokoœci14.500z³ uzyskanow roku 2007).
W roku obrotowym 2008 nast¹pi³o znacznezwiêkszeniekosztów dzia³alnoœci
ze wzglêdu na
rozszerzeniefrontu robót przy remoncie parowozowni oraz realizacji kosztownych etapów
projektuunijnego"WarsztatyEdukacji Technicznej"w zwi¹zku z remontemeksponatu.
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Rachunek zysków i strat
Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœnikówKolei
za rok 2008
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