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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji  

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

Polska 

Województwo 

mazowieckie 

Powiat 

Płock 

Gmina 

Płock 

Ulica 

Stary Rynek 

Nr domu 

8 

Nr lokalu 

--- 

Miejscowość 

Płock 

Kod pocztowy 

09-400 

Poczta 

Płock 

Nr telefonu 

24 364 99 90 

 Nr faksu 

24 367 19 44 

E-mail 

biuro@turystykaplock.eu 

Strona www 

www.turystykaplock.eu 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 06.08.2009 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 12.07.2012 r. 

5. Numer REGON 141952659 6. Numer KRS  0000334562 

za rok 2017 
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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 

Iwona Krajewska Prezes Zarządu     
 nie

 

Joanna Janina Żabka  Wiceprezes Zarządu    

 
 nie

 

Joanna Banasiak Skarbnik   
 nie

 

Kinga Bielicka Członek Zarządu  
 nie

 

Krzysztof Kelman Członek Zarządu 
 

 nie
 

Andrzej Józef Melkowski Członek Zarządu 
 

 nie
 

Michał Stańczak  Członek Zarządu 
 

 nie
 

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Leonard Sobieraj Przewodniczący      
 nie

 

Aneta Kajak – 
Kołodziejska  Sekretarz      

 nie
 

Mieczysław Marian 
Kamiński  Członek Komisji      

 nie
 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 



 

3 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

      Celem Płockiej LOT jest realizacja następujących zadań, z zakresu: 
1. Kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego 

wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego. 
2. Wspierania rozwoju turystyki. 
3. Integracji środowiska turystycznego regionu płockiego. 
4. Inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju 

turystyki oraz wspomaganie ich realizacji. 
5. Inicjowania i stwarzania warunków do działań społecznych i 

gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki. 
6. Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenia 
przewodników i pilotów. 

7. Prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz 
opracowywanie ich analizy. 

8. Inicjowania i współtworzenia produktów turystycznych regionu. 
9. Wspierania i nawiązywanie współpracy z podmiotami branży 

turystycznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju 
turystyki, kultury, ekologii i sportu. 

10. Doradztwa, organizowania warsztatów, szkoleń i wyjazdów 
studyjnych oraz udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym, 
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w 
obszarze turystyki. 

11. Prowadzenia informacji turystycznej na terenie działania 
Płockiej LOT. 

12. Wspierania rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych. 
13. Realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu: 

a) ekologii i ochrony środowiska, 
b) kultury fizycznej i upowszechniania sportu, 
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
d) wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

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

Płocka LOT realizuje swoje cele poprzez: 
1. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej 

oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze 
turystyki i innymi podmiotami. 

2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz punktów informacji 
turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie danych o regionie 
płockim. 

3. Powołanie i prowadzenie biura Płockiej LOT celem 
administrowania, organizacji i obsługi programów rozwoju 
lokalnej gospodarki turystycznej. 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz 
wydawniczej. 

5. Prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, w 
szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez, 
uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i 
promocji, organizowanie i współorganizowanie ekspozycji na 
targach krajowych i zagranicznych oraz współpracę z mediami. 

6. Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i 
ich analizę. 

7. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych. 
8. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej, 

w tym turystyki dla niepełnosprawnych. 
9. Organizowanie wyjazdów studyjnych. 
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10. Organizowanie konkursów. 
11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów 

i darczyńców na rzecz Płockiej LOT. 
12. Propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów 

stowarzyszenia. 
13. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych 

celów Płockiej LOT. 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

I. PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH MIASTA PŁOCKA I OKOLIC POPRZEZ UDZIAŁ 
PŁOCKIEJ LOT W NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH TARGOWYCH: 
 

1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu 17-19.02.2017 
2. Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi 17-19.03.2017 
3. Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach 7-9.04.2017 
4. Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie 21-23.04.2017 
5. Międzynarodowe Targi Turystyczne WORLD TRAVEL SHOW w Nadarzynie 20-22.10.2017 
6. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW w Warszawie 23-25.11.2017 

 
oraz na mniejszych imprezach organizowanych w mieście Płocku, tj.: 
 

1. Stoisko informacyjno – promocyjne – Płocka Noc Muzeów 20-21.05.2017  
2. Stoisko informacyjno – promocyjne - VII Dni Płockich Inicjatyw Pozarządowych 9.09.2017 
3. Stoisko informacyjno – promocyjne – V Płockie Targi Seniora – 7.10.2017 

 
II. PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ: 
 
1. Prowadzenie całorocznej informacji turystycznej. 
 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Płocku, które 
posiada najwyższą kategorię 4 gwiazdek w prowadzonym przez Polską Organizację Turystyczną 
systemie certyfikacji informacji turystycznych w Polsce.   
Pracownicy Informacji Turystycznej prowadzą kompleksową działalność z zakresu: 
- udzielania informacji o walorach kulturowych i naturalnych Płocka i regionu, 
- gromadzenia informacji o możliwościach wypoczynku i spędzania wolnego czasu w mieście oraz 
regionie płockim. 
- udzielania informacji o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych odbywających się 
w Płocku. 
- prowadzenia kompleksowej informacji o bazie wypoczynkowo-hotelarskiej, bazie gastronomicznej, 
atrakcjach turystycznych, zabytkach, imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych w całej 
Polsce. 
- udzielania informacji turystom, udającym się na wypoczynek własnym środkiem transportu : (ceny 
paliw, przejścia graniczne, przepisy celno-dewizowe, płatne autostrady, campingi, pola namiotowe 
w całej Europie). 
- udostępniania na miejscu wydawnictwa turystyczne z własnych zbiorów 
- prowadzenia poradnictwa turystycznego 
- dysponowania nieodpłatnymi ulotkami dotyczącymi Płocka i okolic dot. 
- bazy hotelowo-wypoczynkowej i agroturystyki 
- bazy gastronomicznej 
- biur turystycznych 
- zabytków i atrakcji turystycznych szlaków turystycznych Płocka i okolic. 
 
Pracownicy Informacji Turystycznej w 2017 roku: 
 
 osobiście w biurze obsłużyli 8696 turystów, w tym 625 turystów zagranicznych; 
 udzielili 1070 odpowiedzi e-mailem nt. atrakcji turystycznych Płocka; 
 udzielili 1448 odpowiedzi telefoniczne nt. atrakcji turystycznych Płocka.  
 

2.Prowadzenie portalu turystycznego www.turystykaplock.eu oraz fanpage  na Facebooku. 

Internetowy serwis turystyczny Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej został przygotowany 
z myślą o turystach jak również o mieszkańcach Płocka. Jego podstawową funkcją jest przekaz 
informacji o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach i bazie turystycznej na terenie miasta i okolic. 
Zawarto w nim także wiadomości dla branży turystycznej, a jeden z działów poświęcono strukturze 
i zadaniom realizowanym przez Płocką LOT.  

Płocka LOT prowadzi również swój własny fanpage na Facebooku, pod adresem Płocka Lokalna 
Organizacja Turystyczna oraz Co robić w Płocku? Odbiorcami tych dwóch fanpage jest przeszło 
9 tysięcy osób. 
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III. PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH MIASTA PŁOCKA I OKOLIC POPRZEZ 
WSPÓŁORGANIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ: 
 
1. Organizacja study tour dla pracowników warszawskich informacji turystycznych. 
 
20 września br. w Płocku gościliśmy grupę 36 osób – pracowników warszawskich informacji 
turystycznych, dla których zorganizowany został study tour po Mazowszu, w celu poznania 
najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. W ramach wizyty w Płocku uczestnicy odwiedzili 
Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne, Bazylikę Katedralną, płocką Małachowiankę, Stary 
Rynek, Wzgórze Tumskie. Gościli również w płockiej IT. Płocka LOT odpowiadała za organizację 
pobytu w Płocku pracowników IT oraz zapewnienie zwiedzania najważniejszych atrakcji turystycznych 
miasta. Organizatorem study tour była Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. 
 
2. „Polskie zachwyty motocyklowe” w Płocku 
 
16 lipca 2017 roku gościliśmy w Płocku grupę około 15 osób, uczestników projektu „Polskie Zachwyty 
Motocyklowe po Mazowszu”.  
Projekt organizowany przez młodą podróżniczkę Annę Jackowską polegał na organizacji cyklu 
jednodniowych wyjazdów motocyklowych, propagujących turystykę motocyklową oraz ciekawych 
miejsc województwa mazowieckiego wśród motocyklistów. Uczestnikami projektu byli ludzie w różnym 
wieku, otwartych na poznanie tego co interesujące. Relacje z organizowanych wyjazdów publikowane 
były na www.motogen.pl i www.onet.pl/motoryzacja, a bieżąca relacja ma miejsce na funpage  
„Kobieta na motocyklu” na Facebooku. 
Materiały z wyjazdów promowane były również przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który 
wspierał realizację projektu. 
W ramach projektu Płocka LOT odpowiadała za organizację wizyty w Płocku i przedstawienie 
najważniejszych atrakcji turystycznych w naszym mieście.  
 
3. Szkolenie dla branży turystycznej 
 

Wiosną 2017 roku Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie dla 40 osobowej 
grupy pracowników płockiej branży turystycznej. W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl spotkań, 
podczas których uczestnicy poznali najważniejsze atrakcje turystyczne miasta: Muzeum Mazowieckie 
– wizyta na ekspozycji secesji i X wieków Płocka, Świątynię Miłosierdzia i Miłości - Katedrę Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, Muzeum Mazowieckie – Spichlerz, Muzeum Diecezjalne, Bazylikę 
Katedralną, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, płocką Małachowiankę, Muzeum Żydów Mazowieckich. 
W ramach zadania zorganizowaliśmy również spacer turystyczny po płockiej starówce i wizytę w 
płockiej Informacji Turystycznej. 
Celem ww. szkolenia jest przekazanie wiedzy pracownikom płockiej branży turystycznej o 
najważniejszych obiektach kulturalnych i turystycznych miasta. Często to Ci pracownicy mają 
pierwszy, bezpośredni kontakt z turystą przybywającym do naszego miasta i powinni posiadać 
niezbędną wiedzę na temat naszych atrakcji turystycznych. 
 
4. Współpraca z telewizją TVN24 przy tworzeniu programu telewizyjnego z Płocka „Polska  

           na weekend 360 °” 
 
29 listopada i 1 grudnia 2017 roku, na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego, na terenie 
miasta Płocka realizowany był program telewizyjny TVN 24 pt.: „Polska na weekend 360 °”. W 
programie tym Aleksandra Janiec i Jakub Porada odwiedzają znane i nieznane zakątki Polski, 
przedstawiając najważniejsze od strony turystycznej atrakcje.  
W ramach realizacji programu odpowiadaliśmy za wsparcie merytoryczne projektu. Realizatorzy 
programu odwiedzili Muzeum Mazowieckie, Płocki Ogród Zoologiczny, Bazylikę Katedralną, Wzgórze 
Tumskie, płocką Małachowiankę, starówkę i ratusz. Program nagrywany był również w płockiej 
ORLEN Arenie, gdzie prezentowana była ścianka wspinaczkowa. 



 

7 

 

 
IV. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PŁOCKĄ LOT W 2017 ROKU: 
  
1. AKCJA TURYSTYCZNO – EDUKACYJNA „ODKRYJ Z NAMI PŁOCK” 
Celem ww. projektu  jest:  
 przybliżenie mieszkańcom Płocka oraz turystom historii miasta, jego dziedzictwa kulturowego i 
największych atrakcji turystycznych poprzez organizację spacerów turystycznych do najważniejszych 
atrakcji turystycznych i kulturalnych miasta. 
 ożywienie Starego Rynku, poprzez organizację cotygodniowych spotkań na Placu Starego 
Rynku, podczas których uczestnicy projektu odsłuchiwali hejnał grany z wieży ratusza i następnie 
ruszali w wybranym kierunku w celu zwiedzania miasta. 
  
W 2017 roku Płocka LOT realizowała ten projekt już po raz siódmy. W ramach zadania wydany został 
Płocki Paszport Turystyczny (2 tys. szt.), który stanowił mini przewodnik po Płocku i pamiątkę z pobytu 
w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Osoby, które posiadały Płocki Paszport 
Turystyczny, mogły w nim zbierać pamiątkowe pieczęcie potwierdzające uczestnictwo w spacerze 
bądź odpowiadały na zadane w paszporcie pytanie na temat danego obiektu. 
W okresie wakacyjnym mieszkańcy Płocka oraz turyści mogli bezpłatnie odkryć najważniejsze punkty 
turystyczne miasta. Począwszy od 24 czerwca do 2 września 2017 roku, w soboty i niedziele wakacji, 
uczestnicy (blisko 2 tysięcy osób) wspólnie z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną udawali się na 
spacer tematyczny, poświęcony historii danego obiektu. 
Spis spacerów: 
24 czerwca  – Płock Średniowieczny 
25 czerwca – Spacer tematyczny „Rok Rzeki Wisły” 
1 lipca – Muzeum Mazowieckie – secesja i art deco 
2 lipca – Muzeum Mazowieckie – „X wieków Płocka” 
8 lipca – Małachowianka 
9 lipca – Stary Rynek + Ratusz + Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
15 lipca – Książnica Płocka + Dom Broniewskiego 
22 lipca – Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP 
23 lipca – Spichlerze 
5 sierpnia – Szlak Gotyku Ceglanego 
6 sierpnia – Dzielnica Radziwie 
12 sierpnia – Stanisławówka 
13 sierpnia – Obrona Płocka 1920 
19 sierpnia – Teatr Dramatyczny 
20 sierpnia – Muzeum Żydów Mazowieckich + dzielnica żydowska 
26 sierpnia – Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
27 sierpnia – Jagiellonka 
2 września – Wyższe Seminarium Duchowne i Kościół św. Jana 
 
We wrześniu 2017 r. w ramach akcji ogłoszony został Konkurs Plastyczny  „Odkryj z nami Płock”, 
skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, które w swoich pracach 
przedstawiały urok turystyczny miasta. Prace laureatów konkursu ozdobiły kalendarz Płockiej LOT na 
2018 rok.  
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości 26.000,00 zł 
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2. PŁOCK NA SZÓSTKĘ 
 
Zadanie pn.: „Płock na SZÓSTKĘ” organizowane w 2017 roku przez Płocką Lokalną Organizację 
Turystyczną, zakładało realizację następujących celów: 
- przekazanie płockiej młodzieży szkolnej wiedzy na temat kultury i historii miasta Płocka poprzez 
organizację spacerów, zajęć edukacyjnych,  
- wzbogacenie oferty edukacyjnej płockich szkół podstawowych, 
- zmiana sposobu postrzegania przez dzieci płockie miasta Płock, jako atrakcyjnego i bogatego 
historycznie, poprzez przekazanie wiedzy nt. historii i kultury Płocka oraz organizację konkursu na 
najciekawszy Przewodnik po Płocku. 
Do projektu zgłosiło się 21 klas 4 z płockich szkół podstawowych (436 dzieci). 
Klasy biorące udział w projekcie: 
 
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa COGITO, klasa IV, (11 uczniów) 
2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, klasa IVa, (21 uczniów)  
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, klasa IVb, (21 uczniów)  
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich, klasa IVa, (20 uczniów)  
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej, klasa IVa, (14 uczniów) 
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej, klasa IVb, (22 uczniów) 
7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej, klasa IVd, (21 uczniów) 
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej, klasa IVe, (22 uczniów) 
9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej, klasa IVa, (27 uczniów)  
10.Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej, klasa IVb, (27 uczniów)  
11.Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, klasa IVc, (14 uczniów)  
12.Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, klasa IVb, (25 uczniów)  
13.Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, klasa IVd, (26 uczniów)  
14.Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke, klasa IVa, (24 uczniów)  
15.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. B. Chrobrego, klasa IVa, (28 uczniów) 
16.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. B. Chrobrego, klasa IVb, (24 uczniów) 
17.Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. B. Chrobrego, klasa IVc, ( 24 uczniów) 
18.Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, klasa IVb, (22 uczniów)  
19.II Prywatna Szkoła Podstawowa ZOK „Profesor”, klasa IVa, (15 uczniów)  
20.II Prywatna Szkoła Podstawowa ZOK „Profesor”, klasa IVb, (13 uczniów)  
21.II Prywatna Szkoła Podstawowa ZOK „Profesor”, klasa IVc, (15 uczniów)  

 
Zadanie realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja 
Nowakowskiego, zakładało organizację sześciu działań edukacyjno – kulturalnych, skierowanych do 
dzieci płockich szkół podstawowych – klas 4: 
- Spotkanie z historią miasta i jej władcami – Władysławem Hermanem i Bolesławem 
Krzywoustym 
Uczestnicy projektu przebrani w stroje z piastowskim orłem na piersi tworzyli zastępy ochotników, 
którym przewodził rycerz z płockiego zamku lub mnich z opactwa benedyktyńskiego. Przy pomocy 
średniowiecznych zabaw i opowieści przybliżone zostały dzieciom początki powstania grodu nad 
Wisłą i rola Płocka jako książęcego stołecznego miasta Płocka. Przybliżony został również życiorys 
dwóch władców Polski Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Uczestnicy byli świadkami 
pasowania na rycerza wierną kopią Szczerbca i nauczyli się co to znaczyło się być rycerzem. W 
ramach zadania dzieci odwiedzili m.in. Bazylikę Katedralną oraz Skarbiec w Muzeum Diecezjalnym. 
Poznali historię Biblii Płockiej oraz obejrzeli Akt Lokacyjny Miasta Płocka. 
- Średniowieczne lokacje Płocka – spotkanie przybliżające lokację miasta Płocka z 1237 roku w 
związku z 780 rocznicą nadania lokacji miastu Płock 
W ramach zajęć ukazany został rozwój przestrzenny osady wczesnomiejskiej do lokacji z 1237 roku 
(o 20 lat wcześniej od Krakowa) i mechanizmy, które na nią wpłynęły. Zaprezentowana została 
również historia Płocka do drugiej lokacji (na przełomie XIII i XIV w.) i proces rozwoju przestrzennego 
miasta do czasów Kazimierza Wielkiego. W ramach spotkania dzieci wzięły też udział w warsztatach 
połączonych z pisaniem gęsim piórem, które przybliżyły uczniom sposób, w jaki dawniej powstawały 
dokumenty, kroniki czy roczniki. Zajęcia odbywały się w Muzeum Mazowieckim w Płocku. 
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-  Stare Mazowsze – spotkanie z etnografią Starego Mazowsza,  podczas którego przybliżona 
została egzotyczna kultura wiślańskich wodniaków (rybaków, oryli, piaskarzy i żwirników), w związku z 
ustanowionym w 2017 roku Rokiem Rzeki Wisły. Zajęcia odbywały się w płockim  Spichlerzu. 

- Spotkanie z życiem i twórczością Władysława Broniewskiego, poety, który urodził się w Płocku, 
który tu mieszkał i tworzył. Zajęcia przeprowadzone zostały w Domu Władysława Broniewskiego oraz 
w Książnicy Płockiej.  Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość spotkania się z twórczością poety 
oraz życiorysem sławnego płocczanina Wł. Broniewskiego. Podczas zajęć przybliżona została również 
historia powstania pomnika Władysława Broniewskiego, w związku z przypadającą w 2017 roku 45 
rocznicą jego odsłonięcia. 

- Spotkanie z tańcem i muzyką, w ramach widowiska taneczno – muzycznego z instrumentami w roli 
głównej pt.: „Czarodziejska batuta”. Jest to opowieść o zaczarowanych instrumentach, posiadająca 
walory edukacyjne. Dzieci poznały różne instrumenty i sekcje w orkiestrze. Program przygotowany 
został przez muzyków z  Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz tancerzy łódzkiego Teatru Muzycznego. 

Dzieci uczestniczce w projekcie wzięły udział również w konkursie plastycznym, w ramach którego 
tworzyły zakładki do książek z wizerunkiem miasta Płocka. W ramach konkursu, tak jak zakładaliśmy, 
wyłoniono 10 laureatów. Wybrane prace zostały wykorzystane do wydrukowania 10.000 szt. zakładek 
do książek, które następnie rozdysponowane zostały do płockich szkół uczestniczących w projekcie. 

W ramach zrealizowanego przez Płocką LOT projektu została przekazana wiedza młodzieży szkolnej 
z Płocka na temat historii, kultury i tradycji miasta, wzbogacona została oferta edukacyjna płockich 
szkół podstawowych, nastąpiła zmiana postrzegania, przez dzieci uczestniczące w projekcie, naszego 
miasta, jako atrakcyjnego i bogatego historycznie i kulturowo, uczczone zostały rocznice – Rok Rzeki 
Wisły oraz 780 rocznica lokacji miasta Płocka. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości 17.900,00 zł 

3. „780 LAT LOKACJI MIASTA PŁOCKA” 

25 maja 2017 roku Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zrealizowała nowy projektu pn.: „780 lat 
lokacji miasta Płocka”.  

Dzięki zrealizowanemu projektowi przekazano płockiej młodzieży szkolnej wiedzę na temat kultury, 
historii i dziedzictwa miasta Płocka oraz uczczono 780 rocznicę lokacji miasta Płocka. Poprzez 
realizację zadnia wzbogacono również ofertę edukacyjną płockich szkół, jak również udało nam się 
zmienić  sposób postrzegania przez młodzież płocką miasta Płock, jako atrakcyjnego i bogatego 
historycznie. 

W projekcie uczestniczyło 8 klas z następujących szkół gimnazjalnych: 
 

1. Zespół Szkół nr 3 w Płocku, Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gen. J. 
Hallera klasa I bg – 33 osoby 

2. 2.Zespół Szkół nr 6 w Płocku, Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły 
w Płocku klasa III gb – 31 osób 

3. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku klasa Ib – 25 osób 
4. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku klasa Ia – 28 osób 
5. Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku Klasa IIIa – 29 osób 
6. Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku Klasa Ia – 27 osób 
7. Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku Klasa Ie – 20 osób 
8. Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku Klasa Im – 20 osób 

 
Projekt polegał na organizacji spaceru turystyczno – edukacyjnego po „średniowiecznym Płocku”, 
podczas którego przedstawiona została historia miasta Płocka. Spacer zwieńczył koncert muzyki 
średniowiecznej w wykonaniu Grupy Tryzna, zorganizowany w Sali Barokowej w Muzeum 
Diecezjalnym w Płocku. 
 
Zadanie realizowane było w 2 turach: (I tura – 4 klasy, w godz. 8.00 – 11.00; II tura – 4 klasy, w godz. 
12.00 - 15.00). Spacer/lekcja prowadzone były przez 4 przewodników turystycznych, w każdej turze (1 
dla każdej z klasy). 
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W projekcie udział wzięli również rekonstruktorzy, którzy barwnie wzbogacili opowieść o historii 
miasta, przedstawiając postacie należące do różnych warstw społeczności średniowiecza:  
a). Rycerstwo Polskie / Zakony Rycerskie (2 osoby) 
b). Mnich zakonu żebraczego ( 1 osoba) 
c). Kupiec żydowski (1 osoba), który oprócz barwnej opowieści częstował młodzież uczestniczącą w 
projekcie bułeczkami cynamonowymi. 
d). Plebejusze (2 osoby) 
 
Po spotkaniu z ww. postaciami młodzież wzięła udział w koncercie muzyki dawnej w wykonaniu 
„Grupy Tryzna”, który odbył się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Średniowieczne 
mury zamkowe wspaniale wpisały się w charakter naszego wydarzenia. 
Tego samego dnia, o godzinie 17.00, w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku, 
zorganizowany został wieczorny koncert muzyki dawnej w wykonaniu Grupy Tryzna oraz  wykład na 
temat lokacji miasta Płocka, który przygotował pan dr Tomasz Kordala – Zastępca Dyrektora Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku. W wydarzeniu udział wzięło 120 mieszkańców Płocka. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości 7.800,00 zł 
 
 
4. GRA MIEJSKA „OD WIEKÓW PŁYNĄCA…” 

 
Stworzenie gry miejskiej „Od wieków płynąca…” wzbogaciło płocką ofertę turystyczną dla rodzin 
z dziećmi. Poprzez stworzenie nowej oferty turystycznej miasta skłoniliśmy również mieszkańców jak i 
turystów do odwiedzenia nabrzeżnego obszaru rzeki Wisły, poznania jego historii i znajdujących się 
na nim najważniejszych atrakcji turystycznych. Dzięki stworzonej ofercie udało nam się przekazać 
wiedzę nt. związku miasta z rzeką. 
 
Projekt polegał na opracowaniu gry miejskiej i wydrukowaniu jej na ulotkach, które bezpłatnie 
dostępne są w Płockiej Informacji Turystycznej. Osoby chętne do odkrywania historii miasta w 
aktywny sposób mogą bezpłatnie pobrać tą grę w płockiej IT. 
 
20 czerwca br., w ramach realizacji projektu zorganizowany został „questowy dzień”, mający na celu 
promocję Gry miejskiej „Od wieków płynąca”. Do projektu zaprosiliśmy klasy z płockich szkół 
podstawowych. W projekcie, tak jak zakładaliśmy, udział wzięło 5 klas: 
 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – klasa 5a (22 osoby) 
- Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku – klasa 4b (21 osób) 
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku  – klasa 6b (19 osób) 
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku – klasa 4b (21 uczniów) 
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku – klasa 
3c (25 uczniów) 
  
Łącznie udział w „questowym dniu” wzięło 108 dzieci z płockich szkół podstawowych. 
„Questowy dzień”, który miał na celu promocję ww. projektu, polegał na zorganizowaniu spaceru trasą 
gry wraz z przewodnikiem turystycznym, który pomagał dzieciom w realizacji projektu. Przewodnicy 
turystyczni mieli również za zadanie opowiedzieć uczestnikom projektu o najważniejszych atrakcjach 
turystycznych miasta oraz ich związku z rzeką Wisłą. 
 
Projekt Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej spowodował również uczczenie Roku Rzeki Wisły. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości 3.900,00 zł 
 
 
5. PŁOCK NA ROWERY ! 
 
„Płock na Rowery!”, to kolejny nowy projekt Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej realizowany po 
raz pierwszy w 2017 roku. 
 
Projekt polegał na organizacji cyklu rajdów rowerowych z Płocka w okolice wzbogaconych o gawędę 
turystyczną prowadzoną przez przewodnika turystycznego zrzeszonego przy Płockiej LOT. 
W ramach zadania odbyły się 3 rajdy rowerowe, w których udział wzięło każdorazowo przeszło 100 
osób. 
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Terminy rajdów: 
 
Rajd I – 3 września 2017r. 
Trasa rajdu w związku z ogłoszonym Rokiem Rzeki Wisły prowadzona była wzdłuż rzeki  do 
Wiączemina Polskiego, gdzie znajduje się Skansen Osadnictwa Olenderskiego. Podczas rajdu 
przedstawiliśmy jego uczestnikom wiedzę na temat związków miasta z rzeką Wisłą. W ramach 
projektu przedstawiliśmy również dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu . 
 
Rajd II – 17 września 2017r. 
Trasa poprowadzona była szlakiem zielonym im. Św. Huberta. Rajd rozpoczęła opowieść o historii 
cukrowni w Borowiczkach. Następnie uczestnicy rajdu mieli okazje podziwiać na szlaku zabytki 
architektury murowanej i drewnianej.  
 
Rajd III – 1 października 2017r. 
Ostatni, trzeci z rajdów poświęcony był przedstawieniu infrastruktury rowerowej Płocka. Rajd 
rozpoczęliśmy w ORLEN Arenie, którą zwiedziliśmy a następnie uczestnicy udali się w podróż po 
ścieżkach rowerowych Płocka. Spotkanie zakończone zostało w Ogródku Zielonym MOSiR, gdzie 
odbyły się liczne konkursy i zabawy. Każdy z uczestników projektu otrzymał również certyfikat udziału. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości 9.800,00 zł 
 
6. FILMOWY PŁOCK 

 
To nowy projekt Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej realizowany po raz pierwszy w 2017 roku. 
W ramach projektu, 3 września br. zaprosiliśmy mieszkańców Płocka oraz turystów na „ Spacer 
turystyczny po filmowym Płocku”, podczas którego przewodnicy turystyczni, zrzeszeni przy PLOT, 
opowiedzieli o miejscach w których nakręcane były filmy w Płocku. W spacerze udział wzięło przeszło 
100 osób.  
Kolejnym zadaniem w ramach projektu było wydanie przewodnika turystycznego pt.: „Filmowy Płock”. 
Przewodnik zawiera opis miejsc i filmów realizowanych w naszym mieście i dostępny jest w płockiej 
IT. 
W ramach projektu od września do grudnia zapraszaliśmy na pokazy filmów „Z Płockiem w tle…”, 
które prezentowane były w „Kinie za Rogiem”.  Spotkania każdorazowo wzbogacone były opowieścią 
na temat powstania filmu w Płocku. 
 
Harmonogram seansów: 
23 września (sobota); godz. 17 - Miłość (2012), reż. Sławomir Fabicki 
30 września (sobota); godz. 17 - Dotknięcie nocy (1961), reż. Stanisław Bareja 
14 października (sobota); godz. 17 - Stawka większa niż życie (1968), reż. Janusz Morgenstern 
28 października (sobota); godz. 17  Walkower (1965), reż. Jerzy Skolimowski, Henryk Kluba (II reż.) 
18 listopada (sobota); godz. 17 Pięć i pół bladego Józka (1971); reż. Henryk Kluba 
25 listopada (sobota); godz. 17 - Szatan z 7 klasy (1960); reż. Maria Kaniewska 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 
16.000,00 zł 
 
6. PODWIECZOREK PATRIOTYCZNY 
 
„Podwieczorek Patriotyczny” to projekt, który Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje przy 
współpracy z Książnicą Płocką i Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. 
Projekt polega na organizacji radosnego świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości, 
poprzez wspólne, radosne śpiewanie przez mieszkańców Płocka pieśni patriotycznych na Placu 
Starego Rynku w Płocku. 
W ramach realizowanego projektu wydawany jest śpiewnik, zawierający teksty pieśni patriotycznych, 
który rozdawany jest uczestnikom spotkania. 
Na Placu Starego Rynku w Płocku, przy ławeczce Druha Wacława Milke ustawiony zostaje ekran na 
którym wyświetlane są teksty pieśni i historyczne zdjęcia. Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci 
Płocka” wspiera uczestników projektu we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, które przeplatają 
opowieści o historii miasta i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Projekt każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Płocka. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 
7.000,00 zł 
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IV. AKCJE TURYSTYCZNO – PROMOCYJNE I INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ 
PŁOCKĄ LOT W 2017 ROKU: 
 
1. Otwarcie sezonu turystycznego  
 
23 kwietnia br. odbyło się w Płocku Otwarcie Sezonu Turystycznego, którego organizatorami byli: 
Urząd Miasta Płocka, Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Miejski Ogród Zoologiczny. 
 
Projekt polegał na zaproszeniu mieszkańców Płocka do odwiedzenia funkcjonujących w Płocku 
atrakcji turystycznych, w których tego dnia czekała na nich specjalna oferta. 
Do akcji włączyły się następujące instytucje: 
 
Towarzystwo Naukowe Płockie 
W godzinach 12.00-14.00 można było odwiedzić siedzibę Biblioteki im. Zielińskich TNP mieszczącej 
się w zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy tzw. "Domu pod Opatrznością" oraz wziąć udział w 
specjalnym pokazie ciekawszych druków z księgozbioru XIX-wieku. 
 
Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego 
Podczas otwarcia sezonu turystycznego, LO Małachowskiego przyjmowało  zwiedzających podczas 
czterech wejść: o godzinie 11.00, 12.00, 13.00 i 14.00 
Podczas zwiedzania szkoły uczestników oprowadzał przewodnik. 
 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
Zapewniło bezpłatny wstęp na ekspozycje secesji i art déco w kamienicy Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku przy ulicy Tumskiej 8. Przygotowało również karty edukacyjne z quizem i krzyżówką dla dzieci 
oraz słodkie upominki dla wszystkich, którzy poprawnie wypełnią krzyżówkę. 
Można było również bezpłatnie zwiedzić wystawę prac Bolesława Biegasa w Spichlerzu oraz 
wystawy  "X Wieków Płocka" (Tumska 8), "Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata" i "Sztuka 
Dalekiego Wschodu" (Spichlerz) i Muzeum Żydów Mazowieckich. 

 
Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
Zaproponowała bezpłatne zwiedzanie Katedry Kościoła, katakumb, wystawy hafów artystycznych, 
wykonanych przez Zgromadzenie Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania. 
 
Płocka Galeria Sztuki 
Zaprosiła do bezpłatnego obejrzenia wystawy Stasysa Eidrigeviciusa „Archiwum wyobraźni”, jednego 
z najważniejszych współczesnych artystów, tworzących w Polsce. Jego niezwykle plastyczne prace 
(obrazy, rysunki, maski) potrafią wywoływać emocje, działać na wyobraźnię. 
 
Wieża Ciśnień 
Na skwerze przy Wieży Ciśnień otwarta została Jednodniowa Restauracja z menu piknikowym: 
kiełbaska z grilla, zupa szczawiowa, golonka, babka ziemniaczana ze śmietaną- wszystko jak zawsze 
po 4 zł. Wieża Ciśnień tego dnia promowała polską wołowinę ze znakiem jakości QMP, zapraszając 
na degustację dań z wołowiny z akcją informacyjną dotyczącą jakości polskiej wołowiny. 
 
Regionalne Muzeum Poczty 
Zaprosiło do bezpłatnego zwiedzania swoich zbiorów. 
 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
Zaprosiło do zwiedzania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, jak również miejsca pierwszego 
objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie, obejrzenia wystawy pt.: Nie w piękności farby 
ani pędzla jest moc tego obrazu… , wysłuchania prelekcji dotyczącej wydarzenia, które miało tu 
miejsce oraz historii Zgromadzenia, zapoznania się z Misją Zgromadzenia, Orędziem Miłosierdzia 
przekazanym przez Siostrę Faustynę oraz przybliżenia  postaci św. Siostry Faustyny. 
 
Fun Park 
W tym dniu przygotował specjalną promocyjną ofertę: -przejście parku linowego 15zł/os -paintball 
25zł/100 kulek -ścianka wspinaczkowa 10 zł / dwie trasy. Dodatkowo spośród uczestników atrakcji 
został przeprowadzony konkurs z nagrodami 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Nowa sekcja sportowa MOSiR Płock - Ultimate Frisbee, przeprowadziła na Placu Starego Rynku w 
Płocku szkolenie podstawowych rzutów dyskiem. Zaoferowała mnóstwo gier i zabaw dla 
najmłodszych. 
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Czerwony Atrament 
Tego dnia zaproponował uczestnikom akcji 10 % rabatu przy zakupie dwóch książek z asortymentu 
księgarni, przez cały dzień kawę specialty w promocyjnej cenie i spotkanie z książką dla dzieci. 
 
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły 
Liceum tego dnia zaprosiło do zwiedzania Muzeum Jagiellonki oraz obejrzenia panoramy miasta z 
tarasu widokowego starego gmachu szkoły. 
 
Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock 
Na Starym Rynku w Płocku, rozstawiony był namiot SPR, w którym zorganizowane zostało mini-
muzeum. Na sztalugach, w antyramach  ustawione zostały koszulki z poprzednich lat, dodatkowo 
zaprezentowane zostały puchary. W namiocie pracownicy SPR przeprowadzali mini-konkursy 
dotyczące wiedzy nt. Klubu.  
 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna  
Przygotowała na ten dzień specjalną atrakcję – wyjątkowy spacer z przewodnikami turystycznymi. 
Tradycyjnie rozpoczynający się o godzinie 12.00 spacer wzbogacony został o przedstawienie postaci 
związanych z historią i kulturą naszego miasta. W tym celu uczestniczący przewodnicy turystyczni 
wcielili się w charakterystyczne, mające ogromne znaczenie dla rozwoju naszego miasta postacie, 
przebierając się w kostiumy. 
 
Tego dnia można było również skorzystać z wycieczek meleksem. 
 
2. Wielkie Pisanki Wielkanocne 
 
W okresie świąt wielkanocnych Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna ozdabia płocką starówkę 15 
półtorametrowymi pisankami wielkanocnymi.  W roku bieżącym pisanki przygotowane zostały przez 
uczniów Liceum Plastycznego w Płocku. 
Pisanki ustawiono na Placu Starego Rynku w Płocku, by świątecznie ozdabiały płocką starówkę. 
Pisanki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Płocka, którzy wykonywali sobie z 
nimi zdjęcia i wysyłali z życzeniami świątecznymi w świat. 
 
3. Płocka Noc Muzeów 
 
20/21 maja br. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna była koordynatorem na terenie miasta 
Płocka realizowanego w całej Europie Nocy Muzeów. W ramach projektu wydane zostały plakaty 
oraz ulotki/mapy z informacją o otwartych punktach turystycznych w czasie tego wydarzenia. 
W roku bieżącym w ramach Płockiej Nocy Muzeów udostępnione zostały następujące obiekty: 
 
1. Muzeum Mazowieckie w kamienicy przy ul. Tumskiej 8 zaprosiło na  

• Scenki teatralne pt. „Pani Dulska” przygotowane przy współpracy z uczniami PSM I i II  
                       stopnia w Płocku pod kierunkiem prof. Izabeli Denst – Szydłowskiej, 

• Repertuar muzyczny przełomu XIX i XX w. w wykonaniu klarnecistki Anny Gut i   
            akordeonisty Piotr Kopietza, 
• Wystawę czasową „Fortuny złotem, srebrem i papierem opisane”, zorganizowaną   
            przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, POKiS oraz Łódzki Klub Kolekcjonera, 
• Zabawę z nagrodami dla dzieci „ Muzealny Detektyw”. 

2. W Spichlerzu można było zwiedzać  ekspozycje stałe: 
• Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata  
• Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji 
• Bolesław Biegas 

3. Muzeum Żydów Mazowieckich zaprosiło na:  
• wystawę „Życie sztetla”: prac malarskich, grafik i rysunków artystów pochodzenia  
            żydowskiego – w tym m.in. Józefa Budki, Moshe Bernsteina, Chaima Goldberga,  
            Eliasa Grossmana, 
• scenki teatralne oparte na humorze żydowskim, w wykonaniu aktorów aktorów  
            Stowarzyszenia Teatr Per Se, 
• degustację kawy po żydowsku, przygotowaną przez restaurację Estera. 

4. Regionalne Muzeum Poczty w Płocku zaprosiło na „podróż dyliżansem” po ziemi płockiej, 
gdzie obejrzeć można było stare listy, znaczki, pieczęcie, wagi, przyrządy, skrzynki pocztowe,  
mundury oraz aparaty telegraficzne i telefoniczne. 

 



 

14 

 

5. Muzeum Diecezjalne zaprosiło na zwiedzanie ekspozycji: 
• Chrystus w sztuce, 
• Skarbiec, 
• U źródeł kultu Bożego Miłosierdzia, 
• Biblia Płocka, 
• Malarstwo Wiesławy Kwiatkowskiej. 
W Sali Barokowej Opactwa odbył się koncert uczniów PSM I i II stopnia w Płocku pod 
kierownictwem Izabeli Denst- Szydłowskiej.  Motyw przewodni koncertu stanowiły pieśni 
poświęcone tematyce maryjnej. 

6. Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP zaprosiła na: 
• Oprowadzanie po Katedrze przez Proboszcza Parafii ks. Stefana Cegłowskiego, 
• Występy młodzieżowych zespołów muzycznych. 

7. RATUSZ, za którego zwiedzanie odpowiedzialna była Płocka LOT, podczas którego odbyło  
się również spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka. 

8. Płocka LOT odpowiadała również za organizację nocnych spacerów tematycznych z  
           przewodnikami po Płocku. 
9. Płocka Galeria Sztuki przygotowała projekt „Nocne/Mocne Metamorfozy”. Można było   

 zwiedzać wystawę „Archiwum wyobraźni”, podziwiać „od kuchni” malarskie metamorfozy   
„Postaci – maski” oraz obejrzeć spektakl multimedialny „Maski”. 

10. Książnica Płocka, w roku jubileuszowym 80. lat istnienia instytucji, przypomniała historię 
swojej siedziby. Wśród atrakcji znalazły się: 
• Elitarne lekcje w Prywatnej Żeńskiej Średniej Szkole Zawodowej Bolesławy  
           Jarząbkówny i Rocznej Szkole Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym  
           prowadzone pod egidą Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Mariówki, 
• Dawne zabawy i zajęcia przedszkolne w niegdysiejszej ochronce, 
• Usługi bankowo-kredytowe Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku  
            Ziemiańskiego, 
• Manewry w Garnizonie Wojskowym z lat 1915-1916, wojskowa pomoc medyczna,  
            drzemka w warunkach polowych. 

11. Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zaprosiła na prelekcję na temat historii 
mariawityzmu i powstania Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, oraz zwiedzanie Katedry i 
Katakumb, zwiedzanie galerii zdjęć archiwalnych, występy Chóru Młodzieżowego Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów oraz emisję filmu o Kościele Starokatolickim Mariawitów.  

12. „Małachowianka“ zaprosiła na nocne zwiedzanie zabytkowych części szkoły. Można było 
również zakupić unikatowe publikacje dotyczące historii najstarszej szkoły w Polsce. 

13. JAGIELLONKA - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława 
Jagiełły zaprosiło do: 
• Zwiedzania Muzeum Historii Jagiellończyków, 
• Zwiedzania parteru – informacje o Jagiellończykach poległych w wojnie polsko –  
          bolszewickiej 1920, II wojny światowej oraz Jagiellończykach – Żołnierzach Wyklętych, 
• Zrobienia zdjęcia z królem Władysławem Jagiełłą i królową Jadwigą na tle portretu  
           Patrona Szkoły, 
• Wejścia na taras widokowy Jagiellonki, 
• Zwiedzania nowej części budynku, 
• Obejrzenia programu artystycznego w auli szkolnej. 

14. EKONOMIK”  - Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, z    
ekspozycją poświęconą szkole i jej historii oraz spektakl w wykonaniu uczniów szkoły. 

15. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprosiła na (NIE)BEZPIECZNĄ NOC, w 
ramach której na terenie po byłej jednostce wojskowej udostępniono: ekspozycję stałą, 
pokazy dynamiczne oraz wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i  dla dzieci. 

16. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa w Płocku zaprosił do "Domu Broniewskiego" na : 
• zwiedzanie ekspozycji muzealnej połączonej z prezentacją filmu o życiu i twórczości  
          płockiego poety Władysława Broniewskiego 
• spotkanie w kawiarence literackiej" Pod dębem" - prezentacja twórczości Płockiego           

           Stowarzyszenia Twórców Kultury 
17. Muzeum Historii Medycyny zaprosiło do zwiedzania zamkniętej na co dzień prywatnej kolekcji 

dr Włodzimierza Nowatorskiego, w której znalazły się m.in.: "pokój starego doktora"- 
odwzorowany wygląd dawnego gabinetu lekarskiego oraz liczne sprzęty medyczne. 

18. Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy zaprosiło na wystawę 
retrospektywną prac z wystaw "Mój Płock", prezentującą najciekawsze fotografie Płocka, 
wykonane przez członków PTF, uhonorowane "Nagrodą publiczności" oraz wyłonione przez 
jurorów. 

  



 

15 

 

19. Parafia Ewangelicko-Augsburska zaprosiła do: obejrzenia wystawy zdjęć przedstawiających 
historię Parafii w ostatnich latach, obejrzenia Biblii w różnych językach, poznania historii 
Reformacji, której jubileusz 500-lecia przypada w 2017 roku, historii ewangelicyzmu w Płocku, 
a także różnic pomiędzy Kościołem Ewangelicko – Augsburskim a Kościołem 
Rzymskokatolickim. Było można także odwiedzić zabytkowy cmentarz.  

20. Wieża Ciśnień, którą można było zwiedzać poznając jej historię i historię wodociągów 
płockich. Można było zobaczyć kamień węgielny odnaleziony podczas remontu oraz nocną 
panoramę Płocka. 

21. Płocka księgarnio-kawiarnia Czerwony Atrament  zaprosiła na wernisaż wystawy „Światłem i 
Pędzlem” – czyli wspólną wystawę malarstwa i fotografii płockich artystów Krystyny 
Falkowskiej i Andrzeja Witkowskiego. 

22. Klub ROCK 69 zaprosił na NOC VINYLI I GRAMOFONÓW. W programie były: ekspozycja 
unikatowych płyt winylowych, prezentacja gramofonów, muzyka emitowana z winyli z 
komentarzem, idea budowy muzeum winyli w Płocku. 

23. Restauracja „U Mariusza” zaprosiła do obejrzenia kolekcji nalewaków piwnych porcelanowych 
Browaru Kasztelan Sierpc, szkła piwnego i oryginalnych unikatowych kufli piwnych. 

24. Na ul. Tumskiej odbył się pokaz broni palnej od jej początków do czasów współczesnych, 
przygotowany przez Klub Sportowy LOK "GROT" oraz Stowarzyszenie "GROT". 

25. Podczas Płockiej Nocy Muzeów odbyły się również nocne kursy Ciuchcią Tumską i rejs 
statkiem wycieczkowym zorganizowane przez Żeglugę Płocką. 

 

Frekwencja podczas Płockiej Nocy Muzeów w 2017 roku 

Instytucja Ilość osób 
Muzeum Mazowieckie 
Muzeum Żydów Mazowieckich 
Spichlerz 

3 135 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 2 000 
Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP 2 000 
Muzeum Historii Medycyny 300 
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku 550 
Restauracja „U Mariusza” 70 
Płockie Towarzystwo Fotograficzne 150 
GROT 1 000 
Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 2 586 
Żegluga Płocka 150 
Ciuchcia Tumska 120 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 450 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika 
Krzywickiego w Płocku 

1 200 

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego w Płocku 

900 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Władysława Jagiełły w Płocku  

Płocka Galeria Sztuki 1 200 
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku 1 000 
Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego w Płocku 

3 000 

Wieża Ciśnień 250 
Dom Broniewskiego – ZNP 290 
Regionalne Muzeum Poczty w Płocku 470 
Rock 69 250 
Czerwony Atrament 150 
Ratusz 1 000 
Nocny Spacer po Płocku 300 

Suma: 23 521 
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4. Dzień Kuchni Polskiej 
Dzień Kuchni Polskiej, to idea popularyzacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości polskich 
tradycji kulinarnych. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna pełni rolę lokalnego koordynatora.  
Od pięciu lat, dzięki zaangażowaniu płockich restauracji, płockie obchody Święta Niepodległości 
wzbogacane są okazją do rozkoszowania się smakiem tradycyjnych polskich potraw podczas akcji 
„Dzień Kuchni Polskiej”. Inicjatywa ta jest niedochodowym przedsięwzięciem społeczno-kulturalnym, 
popularyzującym z okazji rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, polskie tradycje 
kulinarne, które należą przecież do naszego dziedzictwa kulturowego.  
Warunkiem przyłączenia się przez restauracje do przedsięwzięcia jest przygotowanie menu 
składającego się z tradycyjnych polskich specjałów w promocyjnych cenach, czyli niższych niż na co 
dzień.  
Z roku na rok w akcji bierze udział coraz więcej restauracji, a całe przedsięwzięcie spotyka się z 
dużym zainteresowaniem płocczan i nie tylko, którzy wybierają się do płockich lokali na świąteczny 
obiad. W 2017 roku w akcji udział wzięły 35 restauracje. 
Akcja, jak i również restauracje uczestniczące w niej, promowane były na portalu turystycznym 
www.turystykaplock.eu, na portalu społecznościowym Facebook oraz w lokalnych mediach. 
 
5. Prezentacja atrakcji turystycznych Płocka podczas ZOONOCY 

Podczas 5 edycji ZOONOCY w Płockim Ogrodzie Zoologicznym Płocka LOT miała możliwość jej 
uczestnikom zaprezentowania atrakcji turystycznych miasta Płocka. W ramach projektu Zbigniew 
Grabowski – przewodnik turystyczny zrzeszony przy PLOT opracował turystyczną opowieść po Płocku 
w formie rymowanki pt.: „Miasto rymem pisane”. 
Podczas wieczornego spotkania wszystkich uczestników ZOONOCY (999 osób), na placu piknikowym 
w płockim ZOO przybliżyliśmy historię i najważniejsze atrakcje turystyczne miasta Płocka. 
 
 
V.WSPÓŁPRACA Z PRZEWODNIKAMI TURYSTYCZNYMI ZRZESZONYMI PRZY PŁOCKIEJ LOT.  
 
W ramach zadania 22 lutego 2017 roku zorganizowane zostało spotkanie z przewodnikami 
turystycznymi zrzeszonymi przy Płockiej LOT połączone ze szkoleniem na temat nowo otwartej 
ekspozycji akwarystycznej w Płockim Ogrodzie Zoologicznym. 
 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z różnorodną ekspozycją i poznania wielu 
gatunków ryb zaprezentowanych w płockich akwariach. 
 
Spotkanie to było również okazją do przedstawienia działalności Płockiej LOT i planów na rok 2017. 
 

\1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                    
 

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 
 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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 Brak danych 

 
Osoby  
prawne 

Brak danych 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

nie dotyczy 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  
 nie

 

  

 

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

turystyka i krajoznawstwo; działalność w zakresie 
informacji turystycznej 79.90.B 

podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowanej 

85.59.B 

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

pozostała działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna 

93.29.Z 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

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. 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  
.Numer Kodu 

(PKD) 

turystyka i krajoznawstwo 

działalności pilotów 
wycieczek i 
przewodników 
turystycznych 

79.90.A 

wypoczynek dzieci i 
młodzieży 

pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

85.59.B 

--- --- --- 

 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą  

 

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. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

--- --- 

--- --- 

--- --- 

 tak 

 nie

 nie

 tak

 tak
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

378 988,80 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 378 988,80 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

d) Przychody finansowe 0,00 

e) Pozostałe przychody 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 838,80 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 88 400,00 
 0,00 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
b) ze środków budżetu państwa 0,00 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 88 400,00 
d) ze środków państwowych funduszy celowych  

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  289 750,00 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
289 750,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 0,00 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 

e) ze spadków, zapisów 0,00 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 

2.4. Z innych źródeł 0,00 

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 

0,00 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 

838,80 

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 
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1 Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” 838,80 

2 ----  

3 
 

---- 
 

4 
 

---- 
 

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

1 ---- 0,00  zł 

2 ---- 0,00  zł 

3 ---- 0,00  zł 

4 ---- 0,00  zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 325 237,75 838,80 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 133 086,84 838,80 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  0,00  
d) koszty finansowe 0,00  

e) koszty administracyjne  192 150,91  

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 0,00 

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

0,00 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 245 901,96 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości                      

 

 
z opłaty skarbowej                                        
z opłat sądowych                                       
z innych zwolnień  

-> jakich? ________________________            
 

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 
 

 

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  

użyczenie  
dzierżawa  

 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. 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) 

 4 osoby 

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. 0,5 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) 

3,08 etaty 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
  1 

 

2. Członkowie  

 najem

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

tak 

nie 

nie  korzystała  
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2.1. Organizacja posiada członków  

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
31 osób fizycznych  

20 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) 

 

 
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) 

0 osób 

w 
tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 

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) 

1 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym) 

0 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 140 696,14 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 133 666,79 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 133 666,79 

– nagrody 0,00 

– premie 0,00 

– inne świadczenia  0,00 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 029,35 

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

7 029,35 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7 029,35 

nie  

nie  

tak

tak
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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 

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) 

0,00 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 

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 
(patrz komentarz do punktu 4) 

0,00 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 
(patrz komentarz do punktu 4) 

3 612,62 

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

0,00 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

10. Wysokość najwyższego 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 

0,00 

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

6 800,00 

12. 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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
tak  

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00      zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy  

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 

tak  

 
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) 

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

1 --- --- --- 0,00      zł 

2 --- --- --- 0,00      zł 

3 --- --- --- 0,00      zł 

4 --- --- --- 0,00      zł 

nie  

nie  
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5 --- --- --- 0,00      zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

tak  

 
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 dotacji 

1 --- --- --- 0,00     zł 

2 --- --- --- 0,00     zł 

3 --- --- --- 0,00     zł 

4 --- --- --- 0,00     zł 

5 --- --- --- 0,00     zł 

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 (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 tak
 

 
 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
 
Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 ---- --- 0,00     zł 

2 ---- --- 0,00     zł 

3 ---- --- 0,00     zł 

4 ---- --- 0,00     zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 --- --- - % - % 

2 --- --- - % - % 

3 --- --- - % - % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 Fundacja na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej 

2 --- 

3 --- 

nie  

 nie 
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 --- --- 

2 --- --- 

3 --- --- 

4 --- --- 

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) 

tak
 

 

5. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 

 

 
Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 
 
 

Iwona Krajewska 
 

Prezes Zarządu  
Płockiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej 
 
 

Joanna Banasiak 
 

Skarbnik Płockiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej 

(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

 
 

 (dd.mm.rrrr) 

nie


