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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOLEI

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. 
WARSZAWA

Gmina 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

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Judyta Kurowska–Ciechańska – Przewodniczący ZG PSMK,

Stanisław Sobociński – Sekretarz ZG PSMK, 
Michał Jerczyński – Skarbnik ZG PSMK, 
Emil Przybył – Członek ZG PSMK, zam. Skierniewice, 
Rafał Undra – Członek ZG PSMK, zam. Warszawa.

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

Paweł Mierosławski – Przewodniczący GKR PSMK,
Tomisław Czarnecki – Członek GKR PSMK,
Tadeusz Suchorolski – Członek GKR PSMK.

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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele określone w Statucie 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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2011 działalność statutowa została rozszerzona na inną niż tylko tabor 
tematykę. Zorganizowano wystawę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Rozpropagowano wśród członków możliwość organizacji autorskich wystaw na 
terenie Parowozowni. 
Podstawowymi kierunkami działań PSMK w 2011 r. były wg kolejności 
zaangażowania:
1) Kontynuacja prac nad utrzymaniem 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 ze starym 
kolejnictwem.
4) Prowadzenie działań propagujących tradycje polskiego kolejnictwa – wystawy, 
prelekcje, uczestnictwo w targach i seminariach.
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.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

3850

2

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

ad. 1) Kontynuacja prac nad utrzymaniem Parowozowni w 
Skierniewicach oraz jej dostosowaniem do roli społecznego, 
żywego muzeum dawnej kolei.

Prace związane z utrzymaniem obiektów zabytkowej 
Parowozowni były prowadzone na bieżąco w ciągu całego roku.
Stale utrzymywano estetykę posesji oraz przyległego pasa ulicy 
poprzez koszenie trawy (latem) i sprzątanie liści (jesienią). 
Obiekty należące do Stowarzyszenia dozorowano. 
Sukcesywnie prowadzono kolejne etapy prac remontowych i 
adaptacyjnych. Począwszy od marca 2011 r. (ze środków 
Stowarzyszenia, w tym odpisów 1% podatku dochodowego) 
wykonano kolejny etap przeglądu i naprawy dachu głównej hali 
parowozowej. Zadanie objęło około 300 m² pokrycia i było 
kontynuacją prac nieukończonych przed nadejściem zimy w roku 
poprzednim. Ponadto z uwagi na ostateczne uszkodzenie przez 
zsuwający się śnieg (dach w tym miejscu był osłabiony i doraźnie 
naprawiony w latach ubiegłych) części połaci dachu na hali 
obróbki mechanicznej, wykonano naprawę awaryjną tej części 
dachu. Prace objęły około 100 m² pokrycia. Wymieniono 
uszkodzone odcinki krokwi oraz założono nowe odeskowania i 
nowe pokrycie papowe. Prace trwały przez okres dwóch miesięcy 
i były nacechowane trudnościami z uwagi na wysokość i 
powierzchnię obiektu, a przede wszystkim skomplikowane 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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koniecznością właściwego zabezpieczenia na czas prac stojących 
w pobliżu zabytkowych obrabiarek. Utrzymanie we właściwym 
stanie dachów obu hal, a w szczególności hali maszyn 
zawierającej interesujące wyposażenie umożliwia jej dalsze 
udostępnianie zwiedzającym oraz organizację w niej wystaw 
tematycznych i wydarzeń artystycznych. Naprawiony dach na hali 
głównej pozwoli w przyszłości pokazywać zgromadzoną kolekcję 
lokomotyw i wagonów liczącą ok. 100 jednostek taboru. Przegląd 
i naprawa dachu stanowiły największy wydatek w budżecie 
Stowarzyszenia w roku 2011.
W roku 2011 przystąpiono do odbudowy części głównej hali 
parowozowej, nazywanej potocznie „przybudówką łowicką”. Ta 
część hali, pierwotnie wybudowana jako jeden z kanałów 
postojowych, w końcu XIX wieku została przebudowana na 
pomieszczenia zaplecza, a w roku 1941 rozbudowana. Wojenna 
rozbudowa, wykonana niestarannie, z użyciem przypadkowych 
materiałów stała się przyczyną znacznej destrukcji tej części 
obiektu już w latach 1980-tych. W chwili obecnej część ta 
wymaga odbudowy z zastosowaniem właściwych materiałów i 
norm. Prace związane z odbudową rozpoczęto od wykonania 
dokumentacji projektowej. W ramach zadania publicznego 
„Rewitalizacja i przystosowanie do celów ekspozycyjnych 
Parowozowni Skierniewice – etap I: wykonanie niezbędnej 
dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą „przybudówka 
łowicka” przy współudziale środków z budżetu Województwa 
Łódzkiego (dotacja wyniosła 1 750 zł, wkład własny finansowy 3 
500 zł) opracowano projekt architektoniczno-budowlany wraz z 
kosztorysem remontu przybudówki „łowickiej” (części 
warsztatowo-biurowej przy hali głównej od strony torów). Projekt 
obejmujący adaptację tej części obiektu na ekspozycję urządzeń 
srk opracowała profesjonalna pracownia architektoniczna, a 
zadanie zakończyło się uzyskaniem pozwolenia na remont. 
Opracowanie dokumentacji technicznej umożliwiło złożenie 
wniosku o dofinansowanie prac budowlanych  w ramach 
programu ochrony zabytków.
Prace renowacyjne w roku 2011 objęły również układ torowy. 
Przy współudziale środków publicznych Urzędu Miasta 
Skierniewice (dotacja wyniosła 10 000 zł, co stanowiło 46,10 % 
wartości zadania publicznego) wykonano kolejny, czwarty etap 
rewitalizacji układu torowego. Przypadły na rok 2011 etap polegał 
na odtworzeniu części powierzchni podłóg pomostów i przejść na 
moście obrotnicy, będącej najważniejszym elementem układu 
torowego. Stowarzyszenie wniosło wkład własny finansowy w 
wysokości 2 500 zł oraz wkład osobowy o wartości 9 200 zł. W 
ramach zadania odtworzono podstawową dla bezpieczeństwa 
osób część podłóg (o łącznej powierzchni ok. 60% całości podłóg 
oczekujących odtworzenia). Wykonane elementy podłogi (stalową 
konstrukcję wsporczą i blachy) zabezpieczono antykorozyjnie 
oraz pomalowano. Trwałym rezultatem zadania publicznego jest 
znaczne polepszenie bezpieczeństwa poruszania się osób po 
terenie parowozowni oraz ułatwienie organizacji czasowych 
wystaw taboru. 
Widocznym rezultatem, osiągniętym już w trakcie trwania 
realizacji zadania, w listopadzie 2011 roku było uproszczenie prac 
podczas organizacji w ramach „Święta Kolejarza” prezentacji 
nowoczesnych lokomotyw krajowych przewoźników. Rezultatem 
dodatkowym jest polepszenie zabezpieczenia przed działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych pomalowanego w 
poprzednich latach mostu obrotnicy, a także polepszenie estetyki 
terenu od strony torów linii Warszawa-Skierniewice-Łódź/Łowicz. 
Wykonano także szereg prac remontowych o mniejszym zakresie. 
Oczyszczono i pomalowano samochodową bramę wjazdową od 
ul. Łowickiej. Wyremontowano (uzupełniono tynki i pomalowano 
ściany) dwa kolejne pokoje budynku dyspozytora, przeznaczone 
dla gości i wolontariuszy Parowozowni Skierniewice. 
Pomieszczenia wymagają jeszcze montażu ogrzewania oraz 
naprawy podłogi. 

Druk: MPiPS 5



ad. 2) Prowadzenie kolejnych prac renowacyjnych posiadanych 
eksponatów.

Tabor
W 2011 r. realizowano 5 projektów renowacji zabytkowych 
pojazdów (parowozu TKb-10672; wózka motorowego WM5-872; 
lokomotywy akumulatorowej AEG, lokomotywy spalinowej SP30-
218; wagonu chłodni do przewozu piwa).
W ramach wymienionych projektów: 
─ Kontynuowano prace przy remoncie podwozia parowozu 
TKb-10672. 
─ Zakończono naprawę wózka motorowego WM5-872 
zbudowanego w 1964 r. w ZNTK Wrocław. W 2011 r. 
zamontowano odpowiednio przygotowane drewniane szalowanie 
burt, a następnie pojazd pomalowano i odpowiednio oznakowano.
─ Kontynuowano prace remontowe przy lokomotywce 
akumulatorowej AEG. Prace odbywały się poza parowozownią w 
specjalistycznych warsztatach w Warszawie, gdzie w 2011 r. 
kontynuowano rozpoczęty w 2009 r. remont pojazdu. Czyniono 
starania o pozyskanie sponsora na zakup niezbędnych 
akumulatorów trakcyjnych.
─ Kontynuowano rozpoczęty w 2009 r. remont lokomotywy 
spalinowej SP30-218 z 1965 r. wymieniając instalację 
elektryczną.
─  Najbardziej pracochłonnym i kosztochłonnym zadaniem okazał 
się rozpoczęty w 2011 r. remont wagonu piwiarki, na który udało 
się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Miasta Skierniewice 
(dotacja wyniosła 17 000 zł, co stanowiło 52,10 % wartości 
zadania publicznego). Wagon rozebrano z elementów 
drewnianych, wypiaskowano i zabezpieczono antykorozyjnie 
stalową konstrukcję pudła i podwozia. Wykonano rewizję resorów 
i łożysk osiowych. Wymieniono lub naprawiono zniszczone przez 
korozję elementy pudła. Zamówiono i przywieziono do 
Skierniewic komplet drewnianych elementów podłogi oraz 
oszalowania zewnętrznego i wewnętrznego ścian i drzwi. 
Odtworzono w potrzebnym zakresie dokumentację techniczną
 
Urządzenia  łączności oraz urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym
Obok renowacji pojazdów, kontynuowano prace przy 
zmontowanej i uruchomionej w 2009 r. zabytkowej centrali 
telefonicznej systemu Siemensa typu Einheitsbasa. Posiadany – 
obecnie czynny – eksponat działu łączności jest ewenementem w 
skali europejskiej. Uruchomiona na parterze budynku 
administracyjno-warsztatowego i udostępniania turystom w czasie 
„Dni Otwartych” centrala stanowi zaczątek ekspozycji urządzeń 
łączności, stanowiących ważny rozdział dziejów kolejnictwa. 
W roku 2011, po uporządkowaniu pomieszczenia dawnego 
magazynu filialnego w budynku dyspozytora, uruchomiono 
ekspozycję urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ustawiono 
po przeprowadzeniu częściowej konserwacji nastawnice 
kluczowe, ustawiono i uruchomiono pulpit i stojaki urządzeń 
przekaźnikowych. Na potrzeby ekspozycji pozyskano szereg 
cennych eksponatów – kompletną nastawnicę mechaniczną, 
scentralizowaną typu znormalizowanego z aparatem blokowym 
20-polowym; nastawnicę mechaniczną posterunku ostępowego; 
kompletną nastawnicę suwakową z oddzielnym 4-polowym 
aparatem blokowym na stojaku. Ponadto pozyskano semafor 
świetlny pięciokomorowy i tarczę zaporową dwukomorową. 
Pozyskane elementy zdemontowano u darczyńcy i przywieziono 
do Skierniewic, poczym ponownie zmontowano. Ukończono 
montaż nastawnicy suwakowej. Zmontowano większą część  
nastawnicy mechanicznej. Uruchomiono semafory i sterowanie 
nimi z pulpitu nastawnicy przekaźnikowej. Ekspozycję 
uzupełniono opisami oraz oprawionymi w ramy planszami 
szkoleniowymi dotyczącymi sygnalizacji.
ad. 4) Prowadzenie działań propagujących tradycje polskiego 
kolejnictwa – wystawy, prelekcje, uczestnictwo w obchodach 
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rocznic.

W ramach popularyzacji wiedzy o dawnej kolei i przybliżania tej 
tematyki społeczności lokalnej kontynuowano cykl „Dni Otwartych 
Parowozowni”. Podczas każdego ”Dnia” zwiedzający mogli 
zapoznać się z historią zgromadzonego w Parowozowni taboru, a 
także  dowiedzieć się, jaki wpływ na rozwój miasta wywarł węzeł 
kolejowy w Skierniewicach. Zwyczajne „Dni Otwarte” 
organizowano od maja do października – łącznie 6 razy – w 
każdą pierwszą sobotę miesiąca. „Dzień otwarty” bliski Dnia 
Dziecka jest wzbogacony o dodatkowe atrakcje dla najmłodszych 
– specjalny pokaz współczesnego taboru, jazdy drezyną, 
konkursy plastyczne itp. Dodatkowe dni otwarte o podobnym 
programie organizowane są w dniach Skierniewickiego Święta 
Kwiatów Owoców i Warzyw (trzecia sobota i niedziela września) 
oraz w sobotę najbliższą dla Dnia Kolejarza (koniec listopada). 
Każdorazowo wstęp do parowozowni jest wolny od opłaty. W 
celach statystycznych każdy zwiedzający otrzymuje pamiątkowy 
bilet kartonikowy. Wycieczka po obiekcie i kolekcji z prelekcją 
trwa około 60 minut, obejmując wybraną trasę obejmującą 
zorganizowane aktualnie wystawy (stałe i czasowe) oraz 
każdorazowo ustawianą plenerową wystawę taboru. 
Jak w latach minionych czerwcowy dzień otwarty miał charakter 
specjalny –  przygotowano go z myślą o najmłodszych (z okazji 
Dnia Dziecka). Jednocześnie imprezę włączono do programu 
ogólnopolskich Dni Techniki Kolejowej współorganizowanych 
przez spółki Grupy PKP oraz Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Komunikacji. Dzięki współpracy ze spółkami Grupy 
PKP możliwe stało się także pozyskanie na okolicznościową 
wystawę współczesnych pojazdów kolejowych i urządzeń, które 
można było zwiedzić razem z przygotowana przed hala 
wachlarzową specjalna wystawą zbiorów PSMK. Do 
Parowozowni zawitały: lokomotywa PKP Cargo SA - SM42,  
nadesłane przez PKP PLK S.A. Zakład w Łodzi – wózki motorowe 
WM10 i WM15, oraz pociąg sieciowy należący do PKP 
Energetyka SA. Jak co roku dodatkową atrakcją była przejażdżka 
ręcznymi drezynami oraz pociągiem "Łupia Express".  
W 2011 r. przygotowano i udostępniono zwiedzającym trzy nowe 
wystawy tematyczne, na bazie antyram uzyskanych z dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
• Wystawę „25 lat ochrony zabytków kolejnictwa” złożoną ze 130 
fotografii autorstwa Michała Jerczyńskiego i Pawła 
Mierosławskiego, map i opisów;
• Wystawę „Historia urządzeń srk” złożoną z eksponatów 
będących własnością stowarzyszenia oraz materiałów opisowych 
opracowanych przez Michała Jerczyńskiego, Zbigniewa 
Tucholskiego i Rafała Undry;
• Wystawę „Szlakiem lirycznych impresji” złożoną ze zdjęć i 
wierszy Marka Zienkowicza (tematyka kolejowa).
Oprócz tego opracowano wystawę zdjęć przykładowego taboru 
PSMK na potrzeby uczestnictwa w targach turystycznych. W 
2011 r. prezentowano także zwiedzającym wykonaną rok 
wcześniej wystawę „Czym Wokulski jeździł do Paryża – parowozy 
na pocztówkach z Belle Epoque” obejmującą około 90 
wielkoformatowych kopii pocztówek z lat 1900-1920 ze zbioru 
prywatnego Pawła Mierosławskiego. 
W roku 2011 zorganizowano także dwukrotnie wystawę obrazów 
olejnych i batików o tematyce kolejowej autorstwa Marty 
Zamarskiej.
Poza stałymi terminami comiesięcznych „Dni Otwartych” 
kilkakrotnie udostępniono Parowozownię Skierniewice 
organizując na jej terenie osobne imprezy: 
• „Noc Muzeów” (maj 2011) – Druga w historii miasta 
Skierniewice i Parowozowni "Kolejowa Noc Muzeów" została 
zorganizowana w wydaniu kolejowym wspólnie z Fundacją 
Polskich Kolei Wąskotorowych opiekującą się zabytkową 
wąskotorową Koleją Rogowską. W porozumieniu z 
przewoźnikami (PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z 
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o.o.) zorganizowano dwa specjalne pociągi dowożące chętnych 
do Skierniewic i Rogowa w relacjach – z Warszawy i Łodzi. 
Uczestnicy „Nocy Muzeów” mieli możliwość wieczornego 
zwiedzania parowozowni oraz ustawionej na zewnątrz, 
podświetlonej wystawy plenerowej taboru.
• Na terenie Parowozowni Skierniewice miała miejsce 17. edycja 
tzw. Foto Deja (wrzesień 2011), czyli plener fotograficzny 
organizowany do tej pory w Łodzi. Pasjonatom fotografii 
(przyjechało 70 osób) udostępniono tabor ustawiony na wystawie 
plenerowej oraz szereg pomieszczeń.
• Nadzwyczajne Dni Otwarte w Parowozowni (17-18 września) 
przygotowano z okazji obchodów Skierniewickiego Święta 
Kwiatów, Owoców i Warzyw (jak co roku) oraz Europejskich Dni 
Dziedzictwa (po raz pierwszy). Zabytkową Parowozownię i jej 
zbiory odwiedziło blisko 1000 osób przekraczając w czasie tego 
wrześniowego weekendu 3000 zwiedzających w 2011 r. 
Turystom pokazano wystawę historycznego taboru (na 
wachlarzu), wybrane pomieszczenia (halę warsztatu i kuźnię), 
wystawę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz dwie nowe 
wystawy tematyczne.
• Podczas „Święta Kolejarza w Parowozowni Skierniewice” 
(listopad 2011) – oprócz spotkania ludzi kolei oraz zwiedzania 
zabytkowego kompleksu zorganizowano, prezentację taboru 
kolejowego (lokomotywa spalinowa TRAXX F140DE firmy Lotos 
Kolej sp. z o.o., lokomotywa elektryczna TRAXX F140MS firmy 
Lotos Kolej sp. z o.o., lokomotywa spalinowa SM31 spółki PKP 
Cargo, lokomotywa elektryczna Siemens EuroSprinter ES64U4 
spółki PKP Intercity, wagon restauracyjny spółki PKP Intercity). W 
spotkaniu wzięło udział ponad 330 osób (w tym dawni pracownicy 
Parowozowni). Imprezę w Parowozowni poprzedziła zamówiona 
przez członków Stowarzyszenia msza św za kolejarzy węzła.
• Niezależnie od udostępnienia obiektu i kolekcji do zwiedzania, 
na początku października przeprowadzono lekcje muzealne dla 
uczniów skierniewickich szkół (m.in. Szkoły Podstawowej nr 4, 
Gimnazjum nr 3). Uczniowie wysłuchali pogadanki o 
bezpieczeństwie na obszarze kolejowym (na peronie i przy 
pokonywaniu przejazdów kolejowych) oraz o historii kolei w 
grodzie nad Łupią. 
• W roku 2011 rozpoczęto współpracę z młodzieżową grupą 
teatralną „Banana Perwers”. Młodzi aktorzy-amatorzy 
przygotowali trzy „Wieczory w Parowozowni”. Występy te odbyły 
się w lipcu, sierpniu i wrześniu. Podczas spektakli każdorazowo 
prezentowano krótką sztukę teatralną („Lekcja” E. Ionesco, 
„Pieczara Salamanki” Cervantesa, „Serenada” S.Mrożka) oraz 
koncert, skecze lub recital piosenek z repertuarów polskich 
artystów kabaretowych lat 60. i 70. Spotkania, przygotowane prze 
współudziale Klubu osiedlowego „Oaza” oraz Młodzieżowego 
Centrum Kultury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
(ponad 400 osób).
• Przygotowując „Dni Otwarte” oraz imprezy specjalne zadbano o 
informację medialną. Dni otwarte stale promowano w lokalnych i 
regionalnych mediach oraz starano się, aby wyczerpująca 
informacja pojawiała się z właściwym wyprzedzeniem na stronie 
internetowej oraz na tablicach ogłoszeniowych skierniewickiego 
dworca. 
• Informacje o Parowozowni turyści mogli czerpać z kolorowych 
folderów reklamowych, które zawierają  zdjęcia i krótkie teksty 
zachęcające do zapoznania się ze zbiorami oraz działalnością 
PSMK. Oprócz folderu przygotowano dla zwiedzających ulotkę z 
kalendarium imprez w roku 2011 r.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

91.03.Z
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 98,125.36 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 429.90 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16,124.24 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 34,410.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

34,410.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 43,187.22 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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12,381.00 zł

8,882.22 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,924.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 3,974.00 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 16,124.24 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Przegląd i zabezpieczenie dachu budynku hali głównej 15,500.00 zł

2 Prace związane z zabytkowymi eksponatami, a konkretnie organizacja wystawy urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym

624.24 zł

Druk: MPiPS 11



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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 91,735.37 zł 16,124.24 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

91,339.87 zł 16,124.24 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

395.50 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

70.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

1.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

18.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

11.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 14,980.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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

14,980.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,980.00 zł

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

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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenie wypłacono osobie, która nie jest członkiem 
Stowarzyszenia (za usługę przeglądu i naprawy dachu).

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 10,000.00 zł

2 Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 17,000.00 zł

3 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego 
muzeum starej kolei

5,000.00 zł

4 Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice –
etap I wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą 
Przybudówka Łowicka

1,750.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Judyta Kurowska-Ciechańska, przewodnicząca ZG PSMK, 15.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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