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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica PLAC DEFILAD Nr domu 1 Nr lokalu (MUZ.TECH)

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-901 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 697-85-87-81

Nr faksu E-mail zarzad@psmk.org.pl Strona www www.psmk.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-06-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01322678300000 6. Numer KRS 0000216091

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

Sylwester Pulik Prezes Zarządu 
Głównego

TAK

Judyta Kurowska-
Ciechańska

Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Sławomir Sidor Wiceprezes Zarządu 
Głównego

TAK

Andrzej Paszke Członek Zarządu 
Głównego

TAK

Arkadiusz Baraniok Członek Zarządu 
Głównego

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,
b) popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,
c) podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego 
kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem,
d) podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji wojskowej w 
kolejnictwie oraz tradycji jednostek Wojska Polskiego wykorzystujących 
kolej,
e) popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, 
popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz 
prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,
f) prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw 
zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,
g) gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz 
opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,
h) konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz 
konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń 
kolejowych,
i) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie 
modelarstwa kolejowego,
j) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w 
szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego 
środowisku naturalnemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Mierosławski Przewodniczący 
Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Adamowicz Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Daniel Kiper Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Michalik Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tadeusz Suchorolski Członek Głównej Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Cele określone w §6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi 
kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i 
urządzeń kolejowych, organami administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego, Wojskiem Polskim, z placówkami muzealnymi, 
konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi 
instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Stowarzyszenie 
zakresie działania,
b) inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony 
zabytków i działań popularyzatorskich w zakresie zainteresowań 
Stowarzyszenia,
c) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez i 
szkoleń,
d) wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją 
celów Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,
e) współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie 
działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach 
międzynarodowych o tematyce kolejowej,
f) współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia.
g)działalność w zakresie turystyki kolejowej dla członków Stowarzyszenia i 
osób zainteresowanych poznawaniem zabytków kolejnictwa, także z 
wykorzystaniem zabytkowych pojazdów kolejowych,
h) konserwację, utrzymanie oraz prezentację zabytkowego taboru i 
urządzeń kolejowych,
i) użytkowanie i utrzymanie zabytkowego Zespołu Lokomotywowni w 
Skierniewicach przy ul. Łowickiej 1 zwanego dalej Parowozownią 
Skierniewice (nr rejestru zabytków d. województwa skierniewickiego 964 
A) w celu ochrony dóbr kultury i opieki nad zabytkami oraz 
przystosowanie Parowozowni Skierniewice do pełnienia funkcji 
ogólnodostępnej placówki o charakterze ekspozycji muzealnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podstawowymi kierunkami działań PSMK w 2018 r. były wg kolejności zaangażowania:
1) Kontynuacja prac nad utrzymaniem i poprawą stanu technicznego zabytkowej parowozowni w Skierniewicach oraz jej 
dostosowaniem do roli społecznego, żywego muzeum dawnej kolei.
2) Prowadzenie kolejnych prac renowacyjnych posiadanych eksponatów.
3) Dalsze powiększanie i utrzymywanie kolekcji urządzeń związanych z dawnym kolejnictwem.
4) Prowadzenie działań propagujących tradycje polskiego kolejnictwa – wystawy, prelekcje, uczestnictwo w targach i 
konferencjach.
5) Współpraca z innymi organizacjami i firmami na rzecz ochrony tradycji i zabytków kolejnictwa oraz promocji transportu 
kolejowego, popularyzacja wiedzy technicznej.
6) Inne działania statutowe.
Działania obejmowały zadania:
1) Kontynuacja prac nad utrzymaniem Parowozowni w Skierniewicach oraz jej dostosowaniem do roli społecznego, żywego 
muzeum dawnej kolei (remont   dachu hali wachlarzowej, remont dachu pompowni,  remont obrotnicy i układu torowego) 
połączone z regularnym bezpłatnym udostępnianiem obiektu zwiedzającym ( 8 Dni Otwartych, w tym wydanie specjalne z okazji 
Dnia Dziecka i wydanie specjalne z okazji Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw; Kolejowa Noc Muzeów; Europejskie Dni 
Dziedzictwa; Święto Kolejarza, lekcje muzealne, plenery fotograficzne etc.).
2) Prowadzenie kolejnych prac renowacyjnych posiadanych eksponatów (m.in. parowóz Ol49-4 i Ty51-1, wagon piwiarka, 
urządzenia srk, urządzenia łączności kolejowej).
3) Dalsze powiększanie (m.in. urządzenia sterowania ruchem kolejowym, dokumentacja taboru), utrzymywanie i udostępnianie 
kolekcji urządzeń związanych z dawną koleją (rozbudowa wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przygotowanie 
wystawy łączności kolejowej). 
4) Prowadzenie działań propagujących tradycje polskiego kolejnictwa:
a. wystawa dotycząca lokomotyw parowych,
b. prelekcje (historia kolei, muzealnictwo kolejowe),
c. uczestnictwo w targach i piknikach turystycznych itp. (Łódź, Piotrków Trybunalski, Uniejów, Zabrze),
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d. uczestnictwo w seminariach/konferencjach (m.in. dot. kolei i muzealnictwa).
5) Współpraca z innymi organizacjami i firmami na rzecz ochrony tradycji i zabytków kolejnictwa oraz promocji transportu 
kolejowego, popularyzacja wiedzy technicznej i historii kolei (m.in. Dzień Dziecka;  Europejskie Dni Dziedzictwa).
6) Inne działania statutowe:
a. Współpraca ze środowiskiem filmowym (scenografia do filmu o II w. św.; pokaz filmu o marszałku Józefie Piłsudskim).
b. Kult pamięci o zasłużonych kolejarzach spoczywających na warszawskich Starych Powązkach (zwiedzanie cmentarza, udział w 
kweście, promocja wydanej przez PSMK publikacji książkowej o Stanisławie Wysockim).
W dziedzinie rewitalizacji Parowozowni Skierniewice największym osiągnięciem było w  2018 r. uzyskanie  dofinansowania 
remontu zniszczonego dachu XIX. hali parowozowej (połać zewnętrzna, kanały 21-23) w kwocie 61 600 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódzkiego Łódzkiego. Wkład własny do projektu w kwocie 33 151,49 zł pokryliśmy z 1% podatku oraz 
darowizny przewoźnika Freightliner PL w kwocie 20 000 zł.
Łącznie w wyniku złożenia  9 wniosków o dofinansowanie uzyskaliśmy 1 dotację na remont dachu hali wachlarzowej  oraz 4 
dotacje na inne działania (remont układu torowego, prace porządkowe i estetyzacja obiektu, rozwój wolontariatu, rozbudowa 
wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym). Dofinansowania nie uzyskały 2 wnioski na roboty budowlane złożone do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 1 wniosek złożony do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Dotacja Urzędu Miasta Skierniewice (20 000 zł) w tym roku była przeznaczona na prace związane z utrzymaniem infrastruktury 
torowej Parowozowni. Dzięki niej udało się zakupić tłuczeń oraz opłacić transport, rozładunek i montaż podkładów 
strunobetonowych. Ich wymianę musieliśmy już niestety przeprowadzić wysiłkiem naszych członków i wolontariuszy. 
Realizowaliśmy jeden projekt mający na celu rozwój wolontariatu w Parowozowni. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa  w kwocie 15 000 zł z programu Wspólnie dla dziedzictwa zorganizowaliśmy 5 turnusów obozu wolontariackiego, w 
trakcie którego wolontariusze porządkowali teren naszej „szopy”,  usuwali zbędną roślinność oraz pracowali nad estetyką 
ogrodzeń i wejść (zadanie „Wolontariusze dla skierniewickiej Parowozowni – prace porządkowe jako forma podtrzymania 
patriotycznej postawy wobec zabytków polskiego kolejnictwa”).
W remontach taboru skupiliśmy się w  2018 r. przede wszystkim na renowacji zewnętrznej parowozu Ol49-4 i Ty51-1. Prace te 
realizowaliśmy wyłącznie przy pomocy wolontariuszy angażując tzw. 1% i środki własne. W 2018 r. nasza kolekcja historycznego 
taboru kolejowego powiększyła się o bardzo ciekawy pojazd. Od spółki PKP Energetyka SA otrzymaliśmy darowiznę w postaci 
odnowionego do stanu ekspozycyjnego wagonu silnikowego do utrzymania sieci trakcyjnej oznaczonego SR71-04. PSMK 
pokryło jedynie koszty transportu pojazdu drogowym zestawem niskopodwoziowym na trasie Dąbrowa Górnicza 
Strzemieszyce-Skierniewice w kwocie 7995,00 zł pochodzącej ze zbiórki (klasycznej i za pomocą zrzutka.pl) środków pośród 
licznego grona naszych Sympatyków i członków oraz dzięki wsparciu Fundacji Grupy PKP i firmy Silesia Transport.
W 2018 r. trwały bardzo intensywne prace montażowe przy urządzaniu docelowej ekspozycji dotyczącej łączności kolejowej 
(odtworzenia kompletu telefonicznej centrali kolejowej typu „Einheitsbasa”) umieszczonej na parterze dawnego budynku 
administracyjno-warsztatowego. Na jej lokalizację wybraliśmy już kilka lat temu pomieszczenie, w którym dotychczas 
znajdowała się częściowo zrekonstruowana Kolejowa Automatyczna Telefoniczna Stacja (KATS) oraz położone tuż za ścianą 
dawne biuro Oddziału Napraw Pojazdów Trakcyjnych. Wystawa zlokalizowana w trzech pokojach ma prezentować  czynną (co 
czyni naszą ekspozycję unikatową!) kolejową centralę telefoniczną Siemens Einheitsbasa współpracującą z centralą Strowgera 
typu FT-200 oraz stanowiska telefonistek, stanowiska biura uszkodzeń, elementy biorące udział w komutacji oraz elementy 
teletransmisji. 
W 2018 r. kontynuowaliśmy renowację eksponatów z wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (usrk). Prace te były 
możliwe dzięki wsparciu z programu „Tesco” Decydujesz – Pomagamy w wysokości 3 000 zł. Podstawowym celem była 
rozbudowa tej ekspozycji i poprawa jej estetyki. Dzięki temu zaawansowaną renowację przeszła nastawnica z posterunku 
odstępowego, a drugi z eksponowanych tu semaforów świetlnych wrócił „do żywych”. Działania na wystawie uzupełniły tablice 
informacyjne opisujące historię usrk czy zasady ich działania. Przy okazji zakupiliśmy również fabrycznie nowe wskaźniki W 1, 
W5 i W11b niezbędne do uzupełnienia kolekcji najważniejszych sygnałów tego typu. Dzięki wsparciu z programu „Tesco” 
mogliśmy również uzupełnić „park maszynowy” naszej „mini pracowni konserwatorskiej usrk”.
Łącznie od grantodawców i darczyńców otrzymaliśmy ponad 125 00 zł, głównie na cele związane z rewitalizacją Parowozowni. 
W ten sposób środki z 1% (Urzędy Skarbowe nam przelały w 2018 r. blisko 31 700 zł) pomnożyliśmy blisko 4-krotnie.

Bardzo ważnym elementem działalności PSMK w Parowozowni Skierniewice było podobnie jak w latach poprzednich 
udostępnianie jej turystom. To rzutuje także na to, że część skromnych zasobów członków i wolontariuszy musi dbać także o 
estetykę nieruchomości i przygotowanie trasy zwiedzania. Parowozownię odwiedza średnio ok. 6 000 osób rocznie (w 2018 r. 
odnotowaliśmy 5811 osób).  Zgodnie z kilkuletnią tradycją w sobotę przypadającą w okolicy Święta Kolejarza przygotowaliśmy 
specjalny Dzień Otwarty zapoznając chętnych z historią skierniewickiego węzła kolejowego oraz zabytkowym taborem 
kolejowym. W 2018 r. zorganizowaliśmy kilka plenerów fotograficznych skierowanych do pasjonatów fotografii, które w wyniku 
dużego zainteresowania weszły na stałe do kalendarza wydarzeń. Odbył się także jubileuszowy „Wieczór w Parowozowni” .
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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)

Kompleks skierniewickiej parowozowni (o powierzchni ok. 3,5 ha) przekazany PSMK przez Skarb 
Państwa w roku 2002 z przeznaczeniem na cele muzealne. W kompleksie zgromadzona została 
własna kolekcja muzealiów PSMK – trzecia w kraju pod względem wielkości kolekcja 
zabytkowego taboru kolejowego (normalnotorowego), licząca ponad 100 egzemplarzy 
(lokomotywy, wagony, pojazdy specjalne) oraz jedna z nielicznych kolekcji urządzeń 
technicznego zaplecza kolejowego i zabezpieczenia ruchu.

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

5811

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

1) Kontynuacja prac nad utrzymaniem i poprawą 
stanu technicznego zabytkowej parowozowni w 
Skierniewicach oraz jej dostosowaniem do roli 
społecznego, żywego muzeum dawnej kolei.
2) Prowadzenie kolejnych prac renowacyjnych 
posiadanych eksponatów.
3) Dalsze powiększanie i utrzymywanie kolekcji 
urządzeń związanych z dawnym kolejnictwem.
4) Prowadzenie działań propagujących tradycje 
polskiego kolejnictwa – wystawy, prelekcje, 
uczestnictwo w targach i konferencjach.
5) Współpraca z innymi organizacjami i firmami 
na rzecz ochrony tradycji i zabytków kolejnictwa 
oraz promocji transportu kolejowego, 
popularyzacja wiedzy technicznej.
6) Inne działania statutowe.

91.03 Z 32 045,40 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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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) 215 969,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 38 680,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,03 zł

e) pozostałe przychody 177 289,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 58 988,00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32 045,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 96 600,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

15 000,00 zł

81 600,00 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
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2.4. Z innych źródeł

28 336,23 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 32 045,40 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: 195 326,83 zł 32 045,40 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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

194 876,04 zł 32 045,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Remont dachu hali wachlarzowej (połać zewnętrzna, kanały 21-23) w ramach zadania publicznego  
”Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – prace 
ratownicze polegające na kontynuacji remontu zniszczonego dachu XIX. hali parowozowej (połać 
zewnętrzna, kanały 21-23)” i dachu hali maszyn

19 588,52 zł

2 Wkład własny do zadania publicznego UM Skierniewice „Adaptacja zabytkowych obiektów do 
celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych” (naprawa układu torowego)

5 000,00 zł

3 Wkład własny do zadania publicznego NID „Wolontariusze dla skierniewickiej Parowozowni – 
prace porządkowe jako forma podtrzymania patriotycznej postawy wobec zabytków polskiego 
kolejnictwa”

7 456,88 zł

1 Remont dachu hali wachlarzowej (połać zewnętrzna, kanały 21-23) w ramach zadania publicznego 
 ”Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – prace 
ratownicze polegające na kontynuacji remontu zniszczonego dachu XIX. hali parowozowej (połać 
zewnętrzna, kanały 21-23)” i dachu hali maszyn

19 588,52 zł

w 
tym:

2 958,00 zł

0,00 zł

22 000,00 zł

5 030,00 zł

0,00 zł

29 000,00 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 -156 195,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

450,79 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 123,00 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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1.1. 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

0 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

68 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 0,00 zł

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

0,00 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

25 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  OKw 
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)

20 osób

w 
tym:

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

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

20 osób

5 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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

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

1 Adaptacja zabytkowych  
obiektów do celów 
muzealnych i realizacji 
projektów kulturalnych

naprawa układu torowego Miasto Skierniewice 20 000,00 zł

2 Rewitalizacja i 
przystosowanie do celów 
muzealnych Parowozowni 
Skierniewice – prace 
ratownicze polegające na 
kontynuacji remontu 
zniszczonego dachu XIX. hali 
parowozowej (połać 
zewnętrzna, kanały 21-23)

remont dachu hali 
wachlarzowej

Samorząd Województwa Łódzkiego 61 600,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Judyta Kurowska-Ciechańska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Wolontariusze dla 
skierniewickiej Parowozowni 
– prace porządkowe jako 
forma podtrzymania 
patriotycznej postawy 
wobec zabytków polskiego 
kolejnictwa

Prace porządkowe i estetyzacja 
obiektu, rozwój wolontariatu

Narodowy Instytut Dziedzictwa 15 000,00 zł

2019-06-27

Druk: NIW-CRSO 12


