
POLSKIE STOWARZYSZENIE
MI£OŒNIKÓW KOLEI

Zarz¹d G³Ówny
00-~1 Warszawa, PI. ~f1lad I

(w Muzeum Techniki); KRS: oo:XJ210091
RF.OON:OI3226783 NIP: 952-18-13-348

I.

Dane na temat organizacji:

pe³na nazwa Polskie Stowarzyszenie Mi³oœników Kolei
forma prawna organizacja pozarz¹dowa, osoba prawna
numer w Krajowym Rejestrze S¹dowym 0000216091
data utworzenia 9 paŸdziernika 1987 r.
nr NIP 952-18-13-348
nr REGON 013226783

Dane zarz¹du organizacji:
Pawe³ Mieros³awski - przewodnicz¹cy ZG PSMK, zam. Warszawa, ul. Wieniawskiego 6 m. 5
Daniel Kiper - sekretarz ZG PSMK, zam. Warszawa, ul. ZWM 15 m. 78
Judyta Kurowska - Ciechañska - skarbnik ZG PSMK, Morzeszczyn, ul. Ogrodowa 7
Ariel Ciechañski - cz³onek ZG PSMK, zam. Skierniewice, ul. Sobieskiego 13a m. 16
Jan Czerwiñski - cz³onek ZG PSMK, zam. £ódŸ, ul. Rutkowskiego 1 m. 51
Andrzej Paszke - cz³onek ZG PSMK, zam. Skierniewice, ul. arkana 8 m. 48
Przemys³aw Wojtasik - cz³onek ZG PSMK, zam. £ódŸ, ul. Chryzantem 2 m. 17

fi.

Cele statutowe:

popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,
popularyzacja polskiej myœli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,
podejmowanie dzia³añ na rzecz pielêgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz
polskiego przemys³u zwi¹zanego z kolejnictwem,
podejmowanie dzia³añ na rzecz pielêgnowania tradycji wojskowej w kolejnictwie oraz
tradycji jednostek Wojska Polskiego wykorzystuj¹cych kolej~
popieranie dzia³alnoœci naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i
wydawniczej poœwiêconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej dzia³alnoœci we

w³asnym zakresie,
prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie dzia³añ i inicjatyw zmierzaj¹cych do ochrony

zabytków polskiego kolejnictwa,
gromadzenie i udostêpnianie pami¹tek i eksponatów oraz opracowywanie materia³ów
s³u¿¹cych propagowaniu historii kolei,
szkolenie cz³onków i wolontariuszy w zakresie konserwacji, utrzymania i u¿ytkowania
zabytkowego taboru i urz¹dzeñ kolejowych,
prowadzenie dzia³alnoœci popularyzatorskiej i instrukta¿owej w zakresie modelarstwa

kolejowego,
propagowanie idei zrównowa¿onego rozwoju poprzez promowanie kolei jako œrodka
transportu przyjaznego œrodowisku naturalnemu.
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Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoœci
Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei

w roku kalendarzowym 2008
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Sposoby realizacji celów statutowych;
Cele okreœlone wy¿ej Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a. wspó³pracê z jednostkami grupy Polskie Koleje Pañstwowe, innymi kolejami u¿ytku
publicznego i niepublicznego, przemys³em taboru i urz¹dzeñ kolejowych, organami
administracji pañstwowej i samorz¹du terytorialnego, Wojskiem Polskim, z placówkami
muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamiêci oraz wszystkimi
instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Stowarzyszenie zakresie dzia³ania,

b. inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków i dzia³añ
popularyzatorskich w zakresie zainteresowañ Stowarzyszenia,

c. organizowanie i wspó³uczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez-i szkoleñ,
d. wydawanie publikacji i czasopism o tematyce zwi¹zanej z realizacj¹ celów

Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,
e. wspó³pracê z zaprzyjaŸnionymi organizacjami o podobnym zakresie dzia³ania w innych

krajach oraz uczestnictwo w imprezach miêdzynarodowych o tematyce kolejowej,
f wspó³pracê ze œrodkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
g. dzia³alnoœæ w zakresie turystyki kolejowej dla cz³onków Stowarzyszenia i osób

zainteresowanych poznawaniem zabytków kolejnictwa, tak¿e z wykorzystaniem

zabytkowych pojazdów kolejowych.
h. konserwacjê, utrzymanie oraz prezentacjê zabytkowego taboru i urz¹dzeñ kolejowych.

m
Dzia³alnoœæ

Stowarzyszenie nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej

IV.

Kalendarium wydarzeñ w 2008 r.
Realizacja celów statutowych w 2008 r. obejmowa³a:

l) przygotowywanie Muzeum Dawnej Kolei
2) renowacjê eksponatów
3) pozyskiwanie eksponatów
4) pracê na rzecz spo³ecznoœci lokalnej
5) popularyzacjê wiedzy o dawnej kolei
6) inne dzia³ania statutowe

Ad. l W ramach napraw substancji zabytkowej (przy wspó³udziale œrodków Stowarzyszenia
oraz darowizn jego cz³onków) wykonano czêœciowo we w³asnym zakresie naprawê
utrzymaniow¹ dachów na budynku portierni oraz magazynowym (wymiana uszkodzonych
elementów orynnowania, dachówek, obróbek dekarskich). W szczególnie ostatnim przypadku
umozliwi³o to dalsze prowadzenie prac remontowych zaplecza socjalnego - wyremontowany

i umeblowany zosta³ kolejny pokój przeznaczony dla goœci i wolontariuszy Muzeum.
Dokonywano doraŸnych napraw i uzupe³nieñ rozjazdów i torów na terenie ca³ej Parowozowni.
Ponadto, przy wspó³udziale sponsora - Przedsiêbiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o. o.
przeprowadzono (zapocz¹tkowany jeszcze w 2007 r.) kapitalny remont rozjazdu krzyzowego,
zlokalizowanego w ci¹gu toru nr 57.
Przy wspó³udziale œrodków Miasta Skierniewice wykonano wymianê podk³adów pod dwoma
tokarni jezdnymi obrotnicy (do naprawy pozosta³ jeszcze jeden tok szynowy), uzyskuj¹c tym
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bardziej niezawodne dzia³anie urz¹dzenia. Prace przy wymianie podk³adów prowadzono
etapami, zgodnie z podzia³em konstrukcyjnym okrêgów tocznych.
Na bie¿¹co utrzymywano estetykê posesji oraz przyleg³ego pasa ulicy poprzez koszenie trawy
(latem) i sprz¹tanie liœci Gesieni¹). Uzupe³niano te¿ braki oszklenia, powodowane wichurami lub
aktami wandalizmu osób postronnych.

Ad. 2. W 2007 r. realizowano dwa projekty renowacji zabytkowych pojazdów. W ramach
finansowanego ze œrodków w³asnych Stowarzyszenia projektu "Oleñka" przeprowadzono
zabezpieczenie antykorozyjne dalszych elementów stoj¹cego na dziedziñcu Parowozowni
parowozu 0149-4. Ponadto jeden z cz³onków Stowarzyszenia podarowa³ nowe blachy na otulinê
kot³a. Ocenia siê, ¿e po roku sprawozdawczym zaawansowanie prac przy parowozie wynosi
35%.
Ponadto zrealizowano odbudowê wagonu 4 klasy z 1889 r.- omówion¹ w dziale realizacja zadañ
ze œrodków publicznych.

Ad 3. W roku 2008 uda³o siê sprowadziæ ze Zduñskiej Woli Karsznic przygotowany do
transportu w ubieg³ym roku parowóz Ty51-1 z 1953 f.
Ponadto, pozyskano elementy urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym, takie jak: rogatki, windy
rogatkowe, wielokr¹¿ki, naprê¿acze i inne uzupe³niaj¹ce zbiory infrastruktury kolejowej.

~ W ramach popularyzacji wiedzy o dawnej kolei i przybli¿ania tej tematyki spo³ecznoœci
lokalnej kontynuowano cykl "Dni Otwartych Parowozowni". Podczas ka¿dego "Dnia"
zwiedzaj¹cy mogli zapoznaæ siê z histori¹ zgromadzonego w Parowozowni taboru, a twe
dowiedzieæ siê, jaki wp³yw na rozwój miasta wywar³ wêze³ kolejowy w Skierniewicach. "Dni
otwarte" organizowano od maja do paŸdziernika ³¹cznie 6 razy) w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca (za wyj¹tkiem maja - druga sobota). Impreza 7 czerwca mia³a charakter specjalny -
przygotowano j¹ z myœl¹ o naj m³odszych (z okazji Dnia Dziecka). Zosta³a ona tak¿e w³¹czona
do programu ogólnopolskich Dni Techniki Kolejowej wspó³organizowanych przez spó³ki Grupy
PKP. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê tak¿e pozyskanie na okolicznoœciow¹ wystawê
wspó³czesnych pojazdów kolejowych: poci¹gu sieciowego, wózka motorowego i liniowej
lokomotywy spalinowej nale¿¹cych do kolei. W tym dniu PSMK zapewni³o prócz zwiedzania
obiektu przejazdy drezynami, a tak¿e wraz z grup¹ modelarsk¹ "N-orma" udostêpni³o makietê
kolejow¹ w skali 1: 160-
Dodatkowo, w dniach 20 i 21 wrzeœnia zorganizowano imprezê towarzysz¹c¹ regionalnemu
Œwiêtu Kwiatów, Owoców i Warzyw (zwiedzanie Parowozowni + ekspozycja zewnêtrzna
taboru). 22 listopada wychodz¹c naprzeciw zg³aszanym telefonicznie oczekiwaniom
mieszkañców, zorganizowano dodatkowy "Dzieñ Otwarty" ³¹cz¹c go z imprez¹ towarzysz¹c¹
obchodom Œwiêta Kolejarza (patrz ni¿ej).
Przygotowuj¹c "Dni Otwarte" zadbano o informacjê medialn¹. Z tej oferty kulturalnej PSMK
skorzysta³o 1157 osób.
Niezale¿nie od udostêpnienia obiektu i kolekcji do zwiedzania, przeprowadzono lekcje muzealne
dla ogó³em 365 uczniów (wraz z opiekunami) szkó³ podstawowych nr 4, 7 i 9 oraz gimnazjum nr
3 w Skierniewicach.
22 listopada zorganizowano spotkanie dla emerytowanych kolejarzy wêz³a Skierniewice,
w którym wziê³o udzia³ ponad 15 osób - g³ównie dawnych pracowników Parowozowni.

Ponadto, poza tenninami "Dni Otwartych" obiekt udostêpniano po uzgodnieniu turystom
indywidualnym i grupom zorganizowanym. W œród grup zorganizowanych dominowa³y
pó³kolonie (z skierniewickiego klubu "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 Skierniewicach na zaproszenie w³adz miejskich oraz uczestników pleneru fotograficznego
wycieczki Warszawskiej Turystyki Ekstremalnej. Ogó³em w grupach zorganizowanych przyjêto
ok. 200 osób oraz ok. 100 osób indywidualnie.
Ogó³em w 2008 r. Parowozowniê udostêpniono 1824 osobom.

Ad 5. W 2008 r. ukaza³y siê nak³adem warszawskiego wydawnictwa "Carta Blanca" cztery
pozycje ksi¹¿kowe ("Koleje - przewodnik tematyczny", wyd. drugie, "Technika - przewodnik
tematyczny", album "Technika - nowy wymiar" oraz album "Technika") autorstwa cz³onków
Stowarzyszenia. Druga z wymienionych pozycji zosta³a uhonorowana I. nagrod¹ w xvn
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Ksi¹¿ki Krajoznawczej i Turystycznej. Doceniono m.in. podjêcie
ciekawej tematyki, kompletnoœæ i komunikatywnoœæ podanych informacji oraz poziom
artystyczny ilustracji.
Równie¿ przy du¿ym udziale cz³onków Stowarzyszenia ukaza³y siê kolejne numery kwartalnikaRównie¿ przy du¿ym udziale cz³onków Stowarzyszenia ukaza³y siê kolejne numery kwartalnika
"W¹skie Tory".
14 czerwca PSMK wziê³o udzia³ w Dniach Techniki Kolejowej w Koluszkach. W jej trakcie
zosta³y udostêpnione ze zbiorów zgromadzonych w Parowozowni dwie drezyny rêczne oraz
jedna motorowa. Z tej atrakcji skorzysta³o ok. 200 osób.
Na wystawie, któr¹ Miejska Biblioteka Publiczna w D¹browie Górniczej zorganizowa³a z okazji
1 50-lecia Drogi ¯elaznej Warszawsko-Wiedeñskiej w tym mieœcie, wykorzystano eksponaty m.
in. udostêpnione z prywatnych zbiorów cz³onków Stowarzyszenia. Ponadto, w dniu 23
paŸdziernika dwie z czterech prezentacji towarzysz¹cych wystawie wyg³osili cz³onkowie
PS:MK. Andrzej Paszke omówi³ warunki podró¿owania kolej¹ w XIX stuleciu a Pawe³
Mieros³awski zapozna³ zebranych z parowozami stosowanymi na D¯WW. Prelekcji wys³ucha³o
kilkadziesi¹t osób, g³ównie uczniów d¹browieckich szkó³ œrednich.
W sobotê 25 paŸdziernika eksponaty ze zbiorów PSMK goœci³y na szkolnej wystawie
dokumentuj¹cej kolejowe tradycje Szko³y Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. Szko³a
obchodzi³a tego dnia jubileusz swego 90-lecia, a "kolejowa" wystawa by³a jedn¹ z kilku
ekspozycji tematycznych pomieszczonych w salach lekcyjnych szkO³y-
W roku sprawozdawczym udzielono kilkakrotnie pomocy w realizacji produkcji filmowych
i telewizyjnych. W miesi¹cu lutym udostêpniono producentom filmu fabularnego "Genera³ 'Nil'"
sk³ad 12 wagonów krytych do realizacji zdj¹æ na terenie stacji Sierpc. W kwietniu kierownictwo
produkcji tego samego filmu skorzysta³o z mo¿liwoœci wykonania zdjêæ we wnêtrzu wagonu
krytego oraz wagonu akumulatorowego "Wittfeld". W listopadzie na proœbê Agencji Produkcji
Telewizyjnej TVP do zdjêæ zwi¹zanych z "Kabaretow¹ Noc¹ Listopadow¹" zosta³a
udostêpniona lokomotywa Ls40-4572 wraz z obs³ug¹. W grudniu na ¿yczenie kierownictwa
produkcji filmu "Miasto z morza" zosta³ sformowany sk³ad poci¹gu z parowozu TKp 102
i 10 wagonów krytych wykorzystany nastêpnie w zdjêciach realizowanych na terenie stacji
Skierniewice.

Ad 6. 5 stycznia odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onków PSMK maj¹ce charakter
sprawozadawczo-wyborczy. W jego trakcie zosta³y wybrane nowe w³adze Stowarzyszenia oraz
dokonane zmiany w statucie organizacji.
W styczniu, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, zorganizowane zosta³o spotkanie op³atkowo-
noworoczne dla cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia. Do zwiedzania zosta³y udostêpnione
hala wachlarzowa (zgromadzony tabor) i hala warsztatowa (stare maszyny). Dla Goœci
przygotowano poczêstunek oraz pokaz filmów o tematyce kolejowej.
19 czerwca Stowarzyszenie uzyska³o status Organizacji Po¿ytku Publicznego.

Kontynuowano wspó³pracê z Muzeum Kolejnictwa oraz Fundacj¹ Polskich Kolei
W¹skotorowych (operatorem na Rogowskiej Kolei W¹skotorowej), Stowarzyszeniem
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Górnoœl¹skich Kolei W¹skotorowych oraz Towarzystwem Ochrony Zabytków Kolejnictwa i
Organizacji Skansenów w Pyskowicach, Fundacj¹ Era Parowozów, a tak¿e grup¹ modelarsk¹
"N-orma" oraz Warsztatami Terapii Zajêciowej przy SON "Sprawni Inaczej" w Skierniewicach.
Utrzymywano kontakty za podobnymi organizacjami w Niemczech (DGEG) oraz Hiszpanii

(ASY AFER).
Na wniosek PSMK Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bia³ymstoku wpisa³ do rejestru
zabytków pochodz¹cy z 1903 r. tender parowozowy 12C 1-466, a tak¿e cz³onkowie
Stowarzyszenia wykonali na wniosek WKZ kartê ewidencyjn¹ zabytku stanowi¹c¹ podstawê do
objêcia pojazdu ochron¹ prawn¹. Interweniowano tak¿e w sprawie sprzeda¿y przedmiotowego
tendra w firmie zajmuj¹cej siê obrotem surowcami wtórnymi. Kontynuowano równie¿
interwencje w sprawie wykreœlenia z rejestru
Na bie¿¹co prowadzono internetow¹ stronê informacyjn¹ www.}2smk.org.DI, w tym zak³adkê
poœwiêcon¹ realizacji programu "M³odzie¿ w dzia³aniu".

v.
Opis g³ównych zdarzeñ

Program: "Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do celów muzealnych i realizacj i
projektów kulturalnych" zosta³ realizowany ze œrodków miasta Skierniewice z 20% udzia³em
w³asnym PSMK. £¹cznie do realizacji zosta³o zaanga¿owane 12.665 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 dzia³anie przeprowadzono wybór naj pilniej szych prac do wykonania w uk³adzie
torowym. Jako najpilniejsz¹ zakwalifikowano - naprawê toków szyn pod obrotnic¹ sektorow¹-
i takie zadanie zosta³o zrealizowane w ramach programu.
Dzia³ania w ramach programu "Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do celów
muzealnych i realizacji projektów kulturalnych" zosta³y zakoñczone z dniem 15 grudnia 2008 r.
W realizacji programu zaanga¿owani byli wszyscy czynni cz³onkowie Stowarzyszenia.
Program: "Warsztaty Edukacji Technicznej ,'parowozownia"" realizowany by³ ze œrodków
unijnego programu "M³odzie¿ w dzia³aniu" wspieraj¹cego aktywnoœæ m³odzie¿y. W trakcie jego
realizacji na terenie Parowozowni uczestnicy w czasie wolnym od zajêæ w szko³ach i na
uczelniach poznawali stare techniki i technologie, dawniej s³u¿¹ce bie¿¹cej eksploatacji
pojazdów. W ramach æwiczeñ, uczestnicy programu wykorzystuj¹c nabyt¹ wiedzê prowadzili
renowacjê zabytkowego wagonu. £¹czna wartoœæ œrodków zaanga¿owanych w programie
wynosi³a 20.300 z³. Program rozpoczêty w lipcu 2007 r. by³ kontynuowany do jesieni 2008 r.
W ramach czêœci praktycznej warsztatów w okresie sprawozdawczym wykonano rewizjê uk³adu
hamulcowego wagonu, dokonano monta¿u poszycia wagonu wraz z wykonaniem we w³asnym
zakresie dwóch sztuk drzwi czo³owych oraz pary bocznych drzwi suwanych. W poszyciu
wagonu zamontowano okna opuszczane. Po za³o¿eniu okien mo¿liwe siê sta³o zamontowanie na
sta³e ³awek. Równolegle do prac monta¿owych wykonywano sukcesywne prace malarskie. We
wrzeœniu uzupe³niono drobn¹ (pracoch³onn¹) galanteriê i oznakowania.
W czasie prowadzenia prac, grupa m³odzie¿y - w du¿ej czêœci ze Skierniewic, zapozna³a siê lub
samodzielnie wykonywa³a prace z nastêpuj¹cych dyscyplin rzemios³a lub techniki:
projektowanie, stolarstwo, cykliniarstwo, odlewnictwo, kowalstwo, œlusarstwo, oczyszczanie
i zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni metalowych, wykonywanie pow³ok malarskich.
W bloku zajêæ teoretycznych "Warsztatów..." od 5 kwietnia do 4 paŸdzierniku, odby³ siê cykl
6 wyk³adów dostêpnych tak¿e dla zainteresowanych z poza grupy m³odzie¿owej. Wyk³ady
dotyczy³y planowania i organizacji pracy w grupie, ochrony zabytków kolejnictwa, problemów

~
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ekologii kolei, muzealnictwa kolejowego
i przeznaczenia wagonów.

Bie¿¹ce koszty utrzymania zaplecza socjalnego w Parowozowni (pr¹d, woda i telefon) oraz
porz¹dkowania terenu (koszenie) wynosi³y w 2008 r. ok. 3.600 z³.
W ramach bie¿¹cych prac utrzymaniowych obiektu przeprowadzono naprawê dachu budynku
magazynowego wykorzystuj¹c zakupione ze œrodków w³asnych PSMK materia³y za kwotê 4.500
z³. Ponadto si³ami sponsora wykonano remont rozjazdu krzy¿owego wydatkuj¹c na zakup
podrozjezdnic za kwotê 17.471,56 z³.
Ok. 2.000 z³ wydatkowano na renowacjê parowozu 0149-4. Wydatki te obejmowa³y zakup
narzêdzi i farb oraz zwrot czêœci kosztów dojazdu wolontariuszy .

VI.
Informacja o przychodach
W roku obrotowym 2008 PS:MK uzyska³o przychody z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
. sk³adki cz³onkowskie okreœlone statutem wynios³y 11 670,89 z³ (ok. 21 % przychodów

z dzia³alnoœci statutowej),
. przychody z tytu³u odp³atnego udostêpnienia eksponatów muzealnych jako rekwizytów

filmowych oraz udostêpnienia torów parowozowni wynios³y (stanowi³y w roku obrotowym
najwiêksz¹ pozycjê przychodów, wynosz¹c 61% przychodów z dzia³alnoœci statutowej, tym
niemniej w dalszym ci¹gu jest to okazjonalne•Tód³o przychodów Stowarzyszenia).

. dotacja przedmiotowa w kwocie 10.000,- z³ z Urzêdu Miasta Skierniewice, udzielona na
realizacjê zadania publicznego "Adaptacja zabytkowych obiektów Parowozowni do celów
muzealnych i realizacji projektów kulturalnych" (ok, 18% przychodów z dzia³alnoœci

statutowej)
. przychody finansowe z tytu³u odsetek od œrodków pieniê¿nych na rachunku bankowym

wynios³y 896,80 z³ (co odpowiada ok. 1,6% przychodów z dzia³alnoœci statutowej)
Uzyskano tak¿e zyski nadzwyczajne (darowizny):
. darowizna celowa w kwocie 11.000 z³ z firmy Daimler Benz Automotive udzielona na

remont zabytkowego silnika firmy Mercedes Benz - (nie wykorzystana, wykazana w poz.

"zyski nadzwyczajne")
darowizny od osób fizycznych bêd¹cych cz³onkami stowarzyszenia w kwocie 5097,14 z³ na
utrzymanie i remont eksponatów oraz budynków wpisanych do rejestru zabytków

.

VII.
Informacja o poniesionych kosztach
Poniesiono koszty realizacji dzia³añ statutowych w wysokoœci 75461,89 z³ oraz koszty operacji
bankowych w wysokoœci 835,00 z³. Nie poniesiono kosztów administracyjnych.

vn.
Dane o:

a) W 2008 r. PSMK nie zatrudnia³o pracowników w jakiejkolwiek formie.
b) W 2008 r. PSMK nie wyp³aci³o ¿adnych wynagrodzeñ, nagród, premii ani innych

œwiadczeñ.
c) W 2008 r. PSMK nie wyp³aci³o ¿adnych wynagrodzeñ, nagród, premii ani innych

œwiadczeñ cz³onkom Zarz¹du i innych organów stowarzyszenia.
d) W 2008 r. PSMK nie zawiera³o umów zlecenia z ¿adnymi osobami.

w Europie post-socjalistycznej oraz klas

6/7



W 2008 r. PSMK nie udziela³o po¿yczek.
PSMK posiada rachunek bie¿¹cy nr 52 12406218 1111 000046173535 w PeKaO S.A. w
Warszawie (stan rachunku na dzieñ 31 grudnia 2008 r. wyniós³ 15 562,04 z³). W 2008 r.
PSMK w tym samym banku korzysta³o tak¿e z rachunków pomocniczych na 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 rachunku 44 124062181111000046224992,
konto zosta³o zamkniête po zakoñczeniu zadania). Wysokoœæ lokat bankowych na
31 grudnia 2008 r. stanowi³a 51.643,15 z³.
W 2008 r. PSMK nie naby³o obligacji, udzia³ów i akcji spó³ek prawa handlowego.
W 2008 r. PSMK nie naby³o ¿adnych nieruchomoœci.
W 2008 r. PSMK nie naby³o œrodków trwa³ych.
Wartoœæ aktywów 9597798,83 z³ i zobowi¹zañ wynikaj¹ z za³¹czonego bilansu.

e)
n

g)
h)
i)
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
12.665 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).

IX.
W roku 2008 wobec PSMK nie powsta³ obowi¹zek podatkowy. PSMK za
deklaracjê "CIT -8" w Pierwszym Urzêdzie Skarbowym Warszawa-Œródmieœcie.

x.
W 2008 r. nie by³a przeprowadzona kontrola.

s ~=~i'. K-³
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PoLSKIE STOWARZYSZENIE
MlLOŒNIKÓW KOLEI

Zarz¹d G³ówny
OO-~1 WmzaWa, Pl. Defilad 1

{w M~um Techniki); OS: {XXX)21fJ1³1
REOON: 01-'226733 NIP: 952-18-13-)48

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego z dzia³alnoœci
Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei

w roku kalendarzowym 2008

Dane na temat organizacji:

pe³na nazwa Polskie Stowarzyszenie Mi³oœników Kolei

forma prawna organizacja pozarz¹dowa, osoba prawna

numer w Krajowym Rejestrze S¹dowym-OOOO216091

data utworzenia 9 paŸdziernika 1987 r.

nr NIP 952-18-13-348

nr REGON 013226783

Dane zarz¹du organizacji:

Pawe³ Mieros³awski - przewodnicz¹cy ZG PSMK, zam. Warszawa, ul. Wieniawskiego 6 m. 5

Daniel Kiper- sekretarz ZG PS:MK, zam. Warszawa, ul. ZWM 15 m. 78

Judyta Kurowska - Ciechañska - skarbnik ZG PS:MK, Morzeszczyn, ul. Ogrodowa 7

Ariel Ciechañski - cz³onek ZG PSMK, zam. Skierniewice, ul. Sobieskiego 13a m. 16

Jan Czerwiñski - cz³onek ZG PSMK, zam. £ódŸ, ul. Rutkowskiego 1 m. 51

Andrzej Paszke - cz³onek ZG PSMK, zam. Skierniewice, ul. Orkana 8 m. 48

Przemys³aw Wojtasik - cz³onek ZG PSMK, zam. £ódŸ, ul. Chryzantem 2 m. 17

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 sk³ada siê z trzech elementów:

l. Bilans PSMK za rok 2008

2. Informacja dodatkowa do bilansu PSMK za rok 2008

3. Rachunek zysków i strat PSMK za rok 2008
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Bilans
Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei

za rok 2008
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
MI£OŒNIKÓW KOLEI
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Infom³acj a dodatkowa do bilansu
Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei

za rok obrotowy 2008

1. Wycena maj¹tku

W roku obrotowym 2008 nie dokonano ¿adnych zmian wartoœci maj¹tku Stowarzyszenia-
eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym.
Cenniejszych (wiêkszych) eksponatów z darowizn i zakupów w roku obrotowym 2008 nie by³o,
natomiast drobniejszych przedmiotów o charakterze muzealnym (akcesoria, przybory,
dokumentacja) nie wyceniano.
W trakcie roku obrotowego nie dokonywano przeszacowania z innych tytu³ów (odbudów
j remontów) posiadanych eksponatów wobec braku takiej koniecznoœci.

2. Struktura przychodów

Strukturê przychodów ujêto w rachunku zysków i strat. W roku ubieg³ym wyst¹pi³y nastêpuj¹ce
Ÿród³a przychodów: sk³adki cz³onkowskie, przychody z dzia³alnoœci statutowej (udostêpnienie
eksponatów do zdjêæ filmowych, dzia³ania promocyjne), dotacja celowa z Urzêdu Miasta
Skierniewice, przychody z operacji finansowych oraz zyski nadzwyczajne (darowizny osób
fizycznych - cz³onków Stowarzyszenia oraz darowizna celowa na remont uk³adu napêdowego
zabytkowego wagonu silnikowego uzyskana od osoby prawnej). Darowizny tej nie
wykorzystano w roku 2008 z uwagi na rozszerzenie siê zakresu remontu zabytkowego silnika
i koniecznoœæ zatrzymania prac do czasu uzyskania odpowiednich podzespo³ów, niemniej jednak
zostanie ona wykorzystana w roku nastêpnym po zakoñczeniu remontu silnika.
W roku obrotowym 2008:
. sk³adki cz³onkowskie stanowi³y ok. 21% przychodów,
. przychody finansowe z tytu³u odsetek od œrodków pieniê¿nych na rachunku bankowym

stanowi³y ok. 1,6% przychodów i by³y wiêksze w wartoœci kwotowej od notowanych
w latach ubieg³ych z uwagi na wiêkszy ruch œrodków na koncie.

. przychody z tytu³u odp³atnego udostêpnienia eksponatów muzealnych jako rekwizytów.
filmowych oraz udostêpnienia torów parowozowni, stanowi³y w roku obrotowym najwiêksz¹
pozycjê przychodów, wynosz¹c 61%. Tym niemniej w dalszym ci¹gu jest to okazjonalne
Ÿród³o przychodów Stowarzyszenia.. udzia³ darowizn na cele statutowe zmala³

. dotacje i darowizny celowe stanowi³y ok. 38% przychodów: dotacja przedmiotowa: z Urzêdu
Miasta Skierniewice, udzielona na realizacjê zadania publicznego "Adaptacja zabytkowych
obiektów Parowozowni do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych" w kwocie
10.000,- z³) oraz darowizna celowa: z firmy Daimler Benz Automotive udzielona na remont
zabytkowego silnika firmy Mercedes Benz - (nie wykorzystana, wykazana w 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
eksponatów i parowozowni oraz realizacjê zadania publicznego finansowanego przez Samorz¹d.
By³y to koszty poniesione na remonty obrotnicy i rozjazdu angielskiego, naprawy dachu na
dawnym budynku dyspozytora parowozowni oraz budynku portierni, remonty zabytkowego
taboru oraz urz¹dzeñ. Ponadto poniesiono koszty (ok. 8%) na cele socjalne i bhp zwi¹zane

~

Warszawa, 2009-03-26



z udzia³em wolontariuszy w remontach taboru. Nieznaczne kwoty poniesiono na cele zwi¹zane
z inn¹ dzia³alnoœci¹ statutow¹ (znaczki, foldery, odnowienie domeny internetowej itp.)
Zu¿yte materia³y i energiê przeznaczone do remontu eksponatów oraz paliwo do zabytkowych
lokomotyw stanowi³y 32% kosztów. Zu¿yte materia³y budowlane na remonty budynków
wpisanych do rejestru zabytków, paliwo do koszenia trawy oraz energia elektryczna w obiektach
parowozowni Skierniewice - stanowi³y 52% kosztów. W pozycji us³ugi obce g³ównie
zaznaczy³y siê koszty us³ug przy remontach taboru (5,5% kosztów) - prac, których nie mo¿na
by³o wykonaæ we w³asnym zakresie. Ponadto us³ugi 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 Stowarzyszenie w ramach "Drzwi otwartych parowozowni" oraz
spotkaniami cz³onkowskimi, koszty s¹dowe i op³aty skarbowe.
Nie poniesiono kosztów administracyjnych z racji braku etatowego personelu oraz nie
utrzymywania biura zarz¹du. Nie zawierano umów na wykonanie prac z osobami fizycznymi.
Koszty wewnêtrznego biuletynu informacyjnego, korespondencji, organizacji spotkañ
cz³onkowskich zaliczono do kosztów dzia³alnoœci statutowej.
Poza kosztami dzia³alnoœci statutowej sklasyfikowano koszt obs³ugi rachunku bankowego.

4. statutowy, zobowi¹zania, gwarancjeFundusz

Fundusz statutowy zosta³ zwiêkszony o wniesione sk³adki cz³onkowskie i wynik finansowy
z roku ubieg³ego.
Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2008 na remonty i konserwacje elementów
posiadanej kolekcji o charakterze muzealnym, a tak¿e na utrzymanie wpisanej do rejestru
zabytków nieruchomoœci. Pozosta³a czêœæ przychodów (z darowizn), stanowi¹ca w roku
obrotowym zysk na ca³okszta³cie dzia³alnoœci, nie zosta³a wydatkowana z powodu nie
zakoñczenia remontu zabytkowego silnika wagonowego, który zostanie zrealizowany w roku
2009.
Gwarancji, porêczeñ i zobowi¹zañ w roku 2008 nie udzielano.
Uwidocznione w bilansie zobowi¹zania wzros³y wzglêdem roku ubieg³ego i wynikaj¹
z nieodebrania w ci¹gu roku zwrotów wydatków, poniesionych przez cz³onków Stowarzyszenia
z w³asnych œrodków na cele statutowe.

5. Zmiany w przychodach i rozchodach

W roku 2008 wyst¹pi³y zmiany w strukturze i wielkoœci przychodów w stosunku do roku
poprzedniego. Zwiêkszy³y siê przychody finansowe w wyniku wiêkszej iloœci œrodków na
koncie bankowym. Zwiêkszy³a siê kwota przychodów z tytu³u dzia³alnoœci statutowej, natomiast
zmniejszy³ udzia³ darowizn od osób fizycznych - cz³onków Stowarzyszenia oraz od osób
prawnych; darowizny by³y dedykowane w wiêkszoœci na prace remontowe zabytkowych
budynków i torów parowozowni. Dotacja celowa udzielona przez Urz¹d Miasta
w Skierniewicach na kolejny etap adaptacji obiektów Parowozowni do funkcji muzealnych
pozosta³a na ubieg³orocznym poziomie 10.000,- z³. Wykorzystano j¹ w ca³oœci. W 2008 r.
kontynuowano projekt unijny" Warsztaty Edukacji Technicznej Parowozownia" (dotacjê
w wysokoœci 14.500 z³ uzyskano w roku 2007).
W roku obrotowym 2008 nast¹pi³o znaczne zwiêkszenie kosztów dzia³alnoœci ze wzglêdu na
rozszerzenie frontu robót przy remoncie parowozowni oraz realizacji kosztownych etapów
projektu unijnego "Warsztaty Edukacji Technicznej" w zwi¹zku z remontem eksponatu.

~=~=: k6w KoleI

M:r ~:k:~l!.t(.lJA~~T j.c³a KanIWSb . ~
Polskie Stowarzys je~l³O ~lk6w Kolei
Przewodnicz arz¹d {]³ównego

,.
mgr in¿. Pawe³ Mieros³awski



POLSKIE STOWARZYSZENIE
MI£OŒNIKÓW KOLEI

Zarz¹d G³ówny
00-901 Warszawa, PI. Defilad I

(w Muzeum Techniki); KP.5: ooocn I fJ()9)
REGON: 013226783 NIP: 952-18-i3-348

Rachunek zysków i strat
Polskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei

za rok 2008

Warszawa, 26.03.2009
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