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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna  

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 faxu 

24 364 99 90 

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 2013 
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7. Skład organu zarządzającego 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz 
informacje o funkcji pełnionej przez 
poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Iwona Krajewska – Prezes Zarządu 

Mikołaj Maciej Łakomski – Wiceprezes Zarządu  

Joanna Banasiak – Skarbnik 

Kinga Bielicka – Członek Zarządu 

 Aleksander Marcin Niweliński – Członek Zarządu  

 
Andrzej Józef Melkowski – Członek Zarządu 

Krzysztof Andrzej Krakowski – Członek Zarządu 

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

Leonard Sobieraj – Przewodniczący 

Cecylia Danuta Pociej – Sekretarz  

Artur Gabriel Wiśniewski – Członek Komisji  

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

1.  Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta 
Płocka oraz regionu płockiego. 

2.  Wspieranie rozwoju turystyki. 
3.  Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego. 
4.  Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz 

wspomaganie ich realizacji. 
5.  Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz 

wzrostu znaczenia turystyki. 
6.  Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników  
i pilotów. 

7.  Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich 
analiza. 

8.  Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu. 
9.  Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony 

środowiska naturalnego i kulturowego regionu. 
10.  Wspieranie już istniejących podmiotów branży turystycznej. 
11.  Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych 

oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki. 

12.  Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi  
i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki. 

13.  Prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania Płockiej LOT. 
14.  Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych. 
15.  Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu ekologii  

i ochrony środowiska. 
16.  Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu kultury 

fizycznej i upowszechniania sportu. 
17.  Prowadzenie realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
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10. Sposób realizacji celów 
statutowych organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów 
statutowych organizacji na podstawie 
statutu organizacji)                         

1.  Współpracę z organami administracji rządowej, Polską Organizacją 
Turystyczną, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, 
lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji 
samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi, a także  
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 promocyjnej 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 współpraca z mediami. 

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

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

turystyki dla niepełnosprawnych. 
9.  Organizowanie objazdów studyjnych. 
10.  Organizowanie konkursów. 
11.  Prowadzenie działalność gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej  

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 
12.  Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od sponsorów  

i darczyńców na rzecz Płockiej LOT. 
13.  Propagowanie idei wolontariatu w zakresie celów stowarzyszenia. 
14.  Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych 

celów Płockiej LOT. 
 

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

 
1.  Turystyka i krajoznawstwo. 
2.  Wypoczynek dzieci i młodzieży. 
3.  Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego. 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację 

I. Promocja atrakcji turystycznych miasta Płocka i okolic poprzez: 
 
1. Organizacja stoisk promocyjnych Ziemi Płockiej podczas targów 

Turystycznych tj.: 

─ XIX Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR – Łódź – 22 – 24 
lutego 2013 r. 

─ Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2013 – Berlin – 06 – 10 
marca 2013 r. 

─ XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2013 – Warszawa - 19 – 21 
kwietnia 2013 r. 

─ Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON – Poznań – 17 
– 19 października 2013 r. 

─ XXI Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW – Warszawa – 29 
– 30 listopada 2013 r. 

2. Organizacja stoisk promocyjnych Ziemi Płockiej podczas następujących 
wydarzeń: 

─ I Kongresu Kobiet Regionu Płockiego – 13 kwietnia 2013 r. 
─ XV Pikniku Europejskiego – Płock – 10 – 12 maja 2013 r. 
─ V Otwartych Mistrzostw Mazowsza Cheerleaders – Grand Prix Polski 
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Cheerleaders 2013 r. – Płock – 11 maja 2013 r. 

─ V Jarmarku Tumskiego – Płock – 26 maja 2013 r. 
─ VI Pikniku Lotniczego – Płock – 1 – 2 czerwca 2013 r. 
─ „Płock na fali” – Płock – 8 czerwca 2013 r. 
─ Festiwal Młodych „Polska Copacabana” – Płock – 5 – 8 lipca 2013 r. 
─ Reggaeland – Płock – 12 – 14 lipca 2013 r. 
─ Audioriver – Płock – 26 – 28 lipca 2013 r. 
─ 93. Rocznicy Bitwy Warszawskiej – Ossów – 15 sierpnia 2013 r. 
─ Płockie Dni Żydowskie – Płock – 4 – 6 września 2013 r. 

3. Przekazane zostały materiały promujące Ziemię Płocką: 

─ Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na:  
─ Targi FITUR w Madrycie, które odbyły się 22 – 24 lutego 2013 r. 

─ Pani Kindze Bielickiej – Członkowi Zarządu, która promowała atrakcje 
turystyczne Płocka podczas roadshow w Indiach – New Delhi, Kalkuta, 
Bombaj (21 – 28 sierpnia 2013 r.) oraz roadhow w Japonii - Nagoja, 
Osaka, Tokio i Międzynarodowych Targach JATA (09 -15 września 2013 
r.). 

4. Organizację, współorganizacja akcji promocyjnych.  

─ „Płock – Natura i Kultura w zasięgu ręki” 
W Wiadomościach turystycznych – wydanie specjalne gazety na rynek 
niemiecki na targi ITB Berlin ukazał się materiał reklamowy w języku 
niemieckim dotyczący atrakcji turystycznych oraz imprez odbywających 
się w Płocku w nakładzie 45 000 tys. egzemplarzy.  
Gazeta była dystrybuowana: 
─ w recepcji dla gości odwiedzających polskie stoisko narodowe; 
─ wśród przedstawicieli niemieckiej branży turystycznej, 

współpracujących  
z POIT w Berlinie; 

─ wśród touroperatorów posiadających oddziały na terenie Niemiec; 
─ wśród zagranicznych prenumeratorów Wiadomości Turystycznych; 
─ wśród przedstawicieli branży turystycznej i dziennikarzy 

utrzymujących stałe kontakty z POIT w Berlinie. 
Koszt przygotowania materiału, druku oraz dystrybucji – 4920,00 zł 
brutto. 

─ „Skarby i Klimaty płockich muzeów” 
W magazynie ŚWIAT Podróże Kultura ukazała się artykuł w języku 
polskim i angielskim dotyczący atrakcji turystycznych Płocka, ze 
szczególnym uwzględnieniem płockich muzeów (Muzeum Mazowieckie, 
Muzeum Żydów Mazowieckich, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Pamiątek 
po Św. Faustynie). Nakład 30 000 egzemplarzy. Magazyn dostępny był 
dla miłośników podróżowania na targach turystycznych, wysyłany do biur 
podróży oraz w wybranych punktach informacji turystycznej, hotelach, 
restauracjach, ponadto jest dostępny w autokarach PKS Polonus.  
Koszt przygotowania materiału, druku i dystrybucji – 1000,00 zł brutto. 

─ Współorganizacja „NOCY MUZEÓW 2013” w Płocku 
Tematem Nocy Muzeów 2013 (18/19 maja, godz. 18:00 - 1:00)  
w Muzeum Mazowieckim w Płocku były „Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste”. Ponadto można było zwiedzać Muzeum Diecezjalne, 
Muzeum Żydów Mazowieckich oraz Ratusz. Płocka LOT zorganizowała 
stoisko promocyjne przed Ratuszem oraz zapewniła Przewodnika, który 
oprowadzał po Ratuszu. W akcji wzięło udział przeszło 250 osób. 

─ „En Voyage” – promocja Płocka w Belgijskiej Państwowej Telewizji 
RTBF 
Wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną 
zorganizowana została wizyta studyjna (1 – 5 lipca br.) dla dziennikarzy z 
belgijskiej telewizji RTBF, autorów programu podróżniczego „En 
Voyage”, który jest cotygodniowym magazynem nadawanym w prime – 
time na kanale pierwszym Belgijskiej Państwowej Telewizji RTBF (La 
Une). W Płocku został zorganizowany jeden dzień zdjęciowy do 
programu. Płock został zaprezentowany jako miejsce o bogatej ofercie 
kulturalnej i turystycznej, opowiadał o lokalnej kuchni, walorach 
przyrodniczych, nie zapominając o możliwościach aktywnego 
wypoczynku. 

─ „Tropienie motywów zwierzęcych w płockiej architekturze” 



 

5 

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku oraz Płocka Lokalna Organizacja 
Turystyczna 
 ogłosiła konkurs pn.: „Tropienie motywów zwierzęcych w płockiej 
architekturze”. Celem konkursu było odszukanie jak największej liczby 
motywów zwierzęcych zawartych w płockiej architekturze. 19.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 12 grudnia 2013 roku w 
płockim ZOO. 
 

─ Współorganizacja Narodowego Święta Niepodległości w Płocku 

 Wspólnie z Urzędem Miasta Płocka LOT zorganizowała Dzień 
Kuchni Polskiej w dniach 9 – 11 listopada 2013 r. Płocka LOT 
odpowiadała za promocję zadania poprzez zamieszczanie 
informacji na stronie, prowadzenie fanpagu na portalu 
społecznościowym facebook oraz stał kontakt z restauratorami, 
którzy przystąpili do akcji. Ponadto odpowiadała za przygotowanie 
chorągiewek i wstążek w kolorze biało – czerwonym.  

 Wspólnie z Książnicą Płocką zorganizowała Podwieczorek 
Patriotyczny w dniu 10 listopada 2013 r. przy pomniku – ławeczce 
druha Wacława Milke, aby wspólnie śpiewać piosenki patriotyczne. 
Miejsce jest symboliczne, wszak druh Wacław poprzez swoją 
działalność jednoznacznie kojarzony jest z piosenką oraz 
upowszechnianiem idei patriotyzmu. Dla uczestników Podwieczorku 
przygotowany został śpiewniki z tekstami piosenek patriotycznych. 

 Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 
Wspólnie z Agencją Rewitalizacji Starówki Płocka LOT zorganizowała 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który trwał w dniach 20 – 22 grudnia 2013 r. 
Na stoiskach prezentowane były m.in. ręcznie robione ozdoby 
choinkowe z papieru, siana czy słomy, ozdoby z makaronu, witraże, 
świece ozdobne, skórzane torebki, rzeźbę. 
Swoje stoiska mieli także producenci tradycyjnych wędlin z Podlasia, 
miodów, win, nalewek czy pierników. Można było spróbować również 
oryginalnych oscypków prosto z Bukowiny Tatrzańskiej. 
 

II. Prowadzenie kompleksowej działalności z zakresu informacji 
turystycznej. 
 

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zatrudniła dwie osoby, które pracują 
w Informacji turystycznej, wyposażyła biuro w sprzęt komputerowy(zakup 2 
laptopów, komputera stacjonarnego i monitora).  
Ponadto Informacja Turystyczna prowadzi 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). 

 prowadzenia sprzedaży przewodników, informatorów, planów, map Płocka 
i okolic. 

 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. 
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Pracownicy Informacji turystycznej w 2013 roku: 

 osobiście w biurze obsłużyli 5 100 osób (w tym 430 osób  
z zagranicy); 

 udzielili 291 odpowiedzi e-mailem nt. atrakcji turystycznych Płocka; 

 udzielili 725 odpowiedzi telefoniczne nt. atrakcji turystycznych Płocka.  
 
III. Organizacja wypoczynku dla dzieci na terenie Miasta Płocka: 
 

1. „Feriuj z ORLEN ARENĄ”  
Projekt skierowany był do 30 dzieci – mieszkańców Płocka w wieku 7-10 lat  
i trwał od 28 stycznia do 8 lutego w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00 na 
terenie Centrum Widowiskowo – Sportowego ORLEN ARENA w Płocku.  
Celem projektu pn.: „Feriuj z ORLEN ARENĄ” było stworzenie możliwości 
aktywnego i bezpiecznego zagospodarowania czasu dzieciom w trakcie 
trwania zimowej przerwy od nauki.  
W ramach projektu dzieci mogły bezpiecznie uczestniczyć w zajęciach 
sportowo – rekreacyjnych, dzięki którym mogli spróbować swoich sił w wielu 
dyscyplinach sportowych takich jak: pływanie, judo, karate, a co więcej mieli 
możliwość skorzystania z warsztatów tanecznych i sztuk walki wywodzącej 
się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej – capoeira.  
Dzięki uczestnictwu w projekcie, 30 osobowa grupa dzieci dowiedziała się  
o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy, czy o zwierzętach, które 
przystosowały się do życia w ekstremalnie mroźnym klimacie. Mieli możliwość 
zwiedzenia schroniska, które znajduje się przy ulicy Parowej w Płocku.  
Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych prze Płocką Straż Miejską  
i pracowników Straży Pożarnej w Płocku. 
Dodatkową atrakcją były warsztaty plastyczne – tworzenie postaci z chrupek 
oraz Wielki Bal Karnawałowy, który odbył się 7 lutego br., w Tłusty Czwartek. 

 
Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
Ogólny koszt zadania: 13 963,19 zł 
Koszty pokryte z dotacji Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”: 10 444,00 zł 
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 3 519,19 zł 
 

2. „Wakacje na wesoło w płockim ZOO” 
Projekt skierowany był do 90 dzieci (III turnusy x 30 uczestników) – 
mieszkańców Płocka w wieku 7 – 10 lat i trwał od 22 lipca do 9 sierpnia w dni 
robocze, w godzinach 8.00 – 15.00 na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego.  
Półkolonie odbyły się w trzech turnusach: 
I turnus: 22 – 26 lipca 2013 r. 
II turnus: 29 – 2 sierpnia 2013 r. 
III turnus: 5 – 9 sierpnia 2013 r. 
Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego i bezpiecznego 
spędzenia wakacji w Płocku w otoczeniu przyrody i egzotycznych zwierząt 
mieszkających w Płockim Ogrodzie Zoologicznym. Projekt zakładał również 
zapewnienie atrakcyjnego odkrycia najważniejszych atrakcji turystycznych 
miasta, poprzez organizowanie zajęć w Muzeum Mazowieckim i ZOO.  
Dzięki uczestnictwu w projekcie, dzieci zdobyły wiedzę w zakresie biologii  
i ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, opieki nad nimi w warunkach poza 
środowiskiem naturalnym (ogrodu zoologicznego). Uczestnictwo w projekcie 
uwrażliwiło dzieci na potrzeby zwierząt – współmieszkańców naszej planety.  
Uczestnicy półkolonii odkryli również atrakcje turystyczne miasta, zdobyli 
wiedzę na temat historii i tradycji. Uczestniczyli w zajęciach tanecznych oraz 
zajęciach z ekspresji twórczej. Podczas zajęć z ekspresji tworzyły zwierzęta  
3 metodami (decoupage, ozdoby z papieru, witraż). 

 
Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
Ogólny koszt zadania: 16 760,44 zł 
Koszty pokryte z dotacji Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”: 13 797,59 
zł 
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 2 962,85 zł 
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3. „Wakacje na wesoło w płockim ZOO” – IV turnus 
Projekt skierowany był do 30 dzieci w wieku 7-10 lat i trwał od 19 sierpnia do 
23 sierpnia w dni robocze, w godzinach 8.00- 15.00 na terenie Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Płocku.  
Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego i bezpiecznego 
spędzenia wakacji w Płocku w otoczeniu przyrody i egzotycznych zwierząt 
mieszkających w Płockim Ogrodzie Zoologicznym. Projekt zakładał również 
zapewnienie atrakcyjnego odkrycia najważniejszych atrakcji turystycznych 
miasta, poprzez organizowanie zajęć w Muzeum Mazowieckim i ZOO.  
Koszt powyższych półkolonii wynosił 200,00 zł. 

 
IV. Organizacja III edycji akcji „Odkryj z nami Płock” 
 

Celem zadania pn.: „Odkryj z nami Płock” było: 

─ Przybliżenie mieszkańcom Płocka oraz turystom historii miasta, jego 
dziedzictwa kulturowego i największych atrakcji turystycznych. 

─ Ożywienie Starego Rynku. 
─ Stworzenie profesjonalnego produktu turystycznego. 
─ Spowodowanie, że mieszkańcy Płocka staną się popularyzatorami 

miasta poza jego granicami. 
W ramach akcji wydany został Płocki Paszport Turystyczny (1.000 szt.), który 
stanowił mini przewodnik po Płocku i pamiątkę z pobytu w najważniejszych 
atrakcjach turystycznych miasta. Osoby, które posiadały Płocki Paszport 
Turystyczny i wypełniły go (uzyskali potwierdzenia pobytu w wymienionych 
punktach turystycznych).  
 
W okresie wakacyjnym mieszkańcy Płocka oraz turyści mogli bezpłatnie 
odkryć najważniejsze punkty turystyczne miasta wspólnie z Płocką Lokalną 
Organizacją Turystyczną. Począwszy od pierwszej niedzieli lipca (1.07.2012 
r.), w każdą niedzielę i wybrane soboty w okresie wakacyjnym, o godzinie 
11.45 przed płockim Ratuszem na Starym Rynku zbierała się grupa osób 
chętnych do odkrycia kolejnej atrakcji turystycznej miasta.  
 
W ramach projektu odbyły się następujące spacery: 
Książnica Płocka i Dom Wł. Broniewskiego – 7 lipca 2013 r. 
Muzeum Mazowieckie – Ekspozycja X wieków Płocka – 14.07.2013 r. 
Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 
20.07.2013 r. 
Orlen Arena – 21.07.2013 r. 
Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Kostki (Stanisławówka) – 
27.07.2013 r. 
ZOO – 28.07.2013 r. 
Spacer Nocą po Płocku – 03.08.2013 r. 
Muzeum Żydów Mazowieckich i Dzielnica Żydowska – 04.08.2013 r. 
Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – 10.08.2013 r. 
Szlakiem Gotyku Ceglanego – 11.08.2013 r. 
Wyższe Seminarium Duchowne i Parafia Św. Jana – 17.08.2013 r. 
Stary Rynek/ Ratusz – 18.08.2013 r. 
Muzeum Mazowieckie – Ekspozycja secesji i Art. Deco – 25.08.2013 r. 
Muzeum Diecezjalne im. Bł. Abpa. Juliana Nowowiejskiego – 31.08.2013 r. 
Dzielnica Radziwie – 01.09.2013 r. 
Amfiteatr i Wisła – 08.09.2013 r. 
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego – 15.09.2013 r. 
 
Dla 100 pierwszych uczestników, którzy zgłosili się z wypełnionymi 
paszportami otrzymali monety wydane specjalnie na tę okoliczność. 
 
We wrześniu 2013 r. w ramach akcji ogłoszone zostały Konkursy Plastyczny  
i Fotograficzny „Odkryj z nami Płock”. 
Konkurs plastyczny skierowany był do najmłodszych mieszkańców Płocka, 
którzy w swoich pracach mieli przedstawić urok turystyczny miasta. Prace 
laureatów konkursu zostały wykorzystane do wydania kalendarza Płockiej LOT 
na 2013 rok. 
W konkursie fotograficznym uczestniczyli mieszkańcy Płocka, którzy na 
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zdjęciach przedstawili płockie zabytki, przyrodę oraz pejzaże. Prace laureatów 
wykorzystane zostały do wydania pakietów pocztówek z Płocka. 
 
Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
Ogólny koszt zadania: 41.200,00 zł 
Koszty pokryte z dotacji Urzędu Miasta Płocka: 33 100,00 zł 
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 5.328,26 zł 
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy): 
2.771,74 zł 

 
V. Realizacja kampanii społeczno – edukacyjnej „Płock na SZÓSTKĘ” 
 

Celem projektu było: 

 przekazanie wiedzy młodzieży szkolnej z Płocka na temat historii miasta,  

 wzbogacenie oferty edukacyjnej płockich szkół podstawowych, 

  zmiana sposobu postrzegania przez dzieci płockie miasta Płock, jako 
atrakcyjnego i bogatego historycznie, 

 dostęp do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.  
 
Projekt „Płock na SZÓSTKĘ”, był realizowany pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Skierowany był do dzieci 
płockich szkół podstawowych – klas 4 (około 350 osób). Do projektu 
zaprosiliśmy po jednej z klas 4 z płockich szkół podstawowych (od 16 do 20 
klas). W związku ze zbyt małą ilością klas 4, w projekcie uczestniczyły również 
klasy 5. 
W ramach projektu został wydany „Turystyczny Dziennik Lekcyjny” (po jednym 
dla kasy), w którym uczestnicy projektu zbierali potwierdzenia obecności na 
zajęciach lekcyjnych w najważniejszych punktach turystycznych  
i historycznych miasta. „Turystyczne Dzienniki Lekcyjne” stanowiły również 
mini przewodniki po Płocku. Zawarty w nich został opis najważniejszych 
atrakcji turystycznych miasta, zabytków i historię Płocka. 
 
Do projektu zgłosiło się 17 klas IV i V z płockich szkół podstawowych (376 
dzieci).  
Klasy uczestniczące w projekcie to: 

 2 klasy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 (kl. IV b 
i IV d) 

 3 klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego (kl. 
IVb, kl. IVa, kl. Vs) 

 2 klasa ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 (kl. IVc, 
kl. V) 

 1 klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego (kl. IVe) 

 1 klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w 
Płocku (kl. IVa) 

 2 klasy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (kl. IV a i kl. IV b) 

 1 klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich (kl. IV b) 

 1 klasa ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego (kl. 
IV) 

 1 klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (kl. 
IV b) 

  1 klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Zygmunta 
Jakubowskiego (kl. IV b) 

  1 klasa z II Prywatnej Szkoły Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego 
„PROFESOR” (kl. IV) 

 1 klasa ze Szkoły Podstawowej Nr 17 im. im. Tadeusza Kościuszki (kl. IV 
c) 

 
Projekt „Płock na SZÓSTKĘ” obejmował cztery następujące zadania: 
 

1. Wizytę w Muzeum Mazowieckim i zwiedzanie ekspozycji „X wieków 
Płocka” z przewodnikiem. 

2. Trzygodzinny spacer po Płocku z przewodnikiem, podczas którego 
uczestnicy zdobyli wiedzę na temat najważniejszych atrakcji 
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turystycznych miasta oraz jego historii. 
3. Gwiaździsty Bieg Harcerski zorganizowany przez partnera projektu 

Chorągiew Mazowiecką ZHP im. Władysława Broniewskiego.  
4. Konkurs na najciekawszy Przewodnik po Płocku, opracowany przez 

klasy uczestniczące w projekcie. 
 
Klasy biorące udział w projekcie miały za zadanie przygotować w sposób 
autorski Przewodnik po Płocku. Technika wykonania przewodników oraz 
format były dowolne.  
Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami postanowiła, że laureatami 
konkursu na najpiękniejszą kronikę pamiątkową zostały następujące klasy: 

 I miejsce: Klasa IV a ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława 
Broniewskiego; 

 II miejsce: Klasa IV b ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci 
Jeziorowskich; 

 III miejsce: Klasa IV ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa 
Oświatowego.  

25 czerwca br. o godzinie 12.00 na Placu Stary Rynek w Płocku odbyło się 
uroczyste zakończenie projektu. 
Podczas uroczystości zostały wręczone Świadectwa Uczestnictwa w Projekcie 
o znaczek okolicznościowy „ZNAM PŁOCK NA 6” wszystkim uczestnikom (376 
dzieci) oraz podziękowania dla nauczycieli. 
Wręczone zostały również nagrody dla klas za wykonanie najładniejszego 
Przewodnika po Płocku przygotowanego przez uczestników projektu. 
Po zakończeniu uroczystości zostało wykonane wspólne zdjęcie wszystkich 
uczestników. 

 
Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
Ogólny koszt zadania: 17 177,25 zł 
Koszty pokryte z dotacji Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”: 11 860,00 zł 
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 5 317,25 zł 
 

V. Promocja gmin turystycznych okolic Płocka. Realizacja projektu pn.: 
„Odkryj z nami Łąck”. 

 
Celem projektu było: 
1.  Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji  

i aktywności ruchowej. 
2.  Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz Nordic Walking. 
3.  Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych. 
4.  Odkrywanie atrakcji turystycznych, przyrodniczych oraz kulturowych 

Gminy Łąck 
Zadanie pn.: „Odkryj z nami Łąck” polegało na zorganizowaniu Rajdu 
Nordic Walking połączonego z odkrywaniem atrakcji turystycznych jednej 
z gmin znajdującej się na terenie powiatu płockiego – Gminy Łąck w dniu 
11 maja 2013 r. Projekt skierowany był do mieszkańców Powiatu 
Płockiego oraz turystów przybywających do Łącka. 
Rajd odbył się pod honorowym patronatem Starosty Płockiego i Wójta 
Gminy Łąck.  
63 osobowa grupa wyruszyła z boiska znajdującego się przy Gminnej 
Hali Sportowo – Widowiskowej po krótkiej rozgrzewce, którą 
przeprowadziła Małgrzata Rychlicka – Instruktor Nordic Walking. 
Trasa o długości ok. 8 km. przebiegała urokliwymi leśnymi drogami. 
Leśny marsz nordic walking połączony z promocją i „odkrywaniem” 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko – Włocławskie”. 
Marsz po lesie wyznaczonymi trasami, na których przewodnikami byli 
m.in. leśnicy. 

 
Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
Ogólny koszt zadania: 2.229,98 zł 
Koszty pokryte z dotacji powiat płockiego: 1 500,00 zł 
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 729,98 zł 
 

VI. Kontynuacja udziału Płockiej LOT w projekcie pn.: „Sieć Lokalnych 
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Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji 
pozarządowych w branży turystycznej”. 
 

Członkowie organizacji we wrześniu 2013 r. wzięli udział w IV konferencji 
organizowanej w ramach projektu pn.: „Sieć Lokalnych Organizacji 
Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych w 
branży turystycznej”. Tematem przewodnim konferencji była Turystyka na 
obszarach wiejskich, która odbyła się  
w Kielcach.  
Projekt zakończył się 30 września 2013 r., obecnie trwają prace nad 
stworzeniem Ogólnopolskiej Federacji Lokalnych Organizacji Turystycznych.  
 

VII.Kontynuacja koordynacji informowania o imprezach kulturalnych, 
sportowych itp. (kalendarz imprez). 

 
Po uruchomieniu w 2010 r. portalu turystycznego pod adresem 
www.turystykaplock.eu  jest on stale aktualizowany, na stronie zamieszczony 
został szczegółowy kalendarz imprez, a w aktualnościach można przeczytać 
m.in. o wydarzeniach związanych z działalnością Płockiej LOT. Ponadto na 
fanpage na portalu społecznościowym facebook Płockiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej są zamieszczane informacje na bieżąco na temat imprez 
organizowanych w Płocku.  

 
 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację działalności 
pożytku publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

Miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński. 

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

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

 

 

 

 

 

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

Lp 
Nazwa 
placówki 

Miejscowość/ci, w 
której/ych placówka 
prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 --- --- --- 

2 --- --- --- 

3 --- --- --- 

4 --- --- --- 

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

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

Osoby 
fizyczn
e 

Brak danych  

Osoby  
prawne 

Brak danych  

 nie 

http://www.turystykaplock.eu/
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4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

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

1.  Działalność związana z organizacją targów, wystaw  
i kongresów. 

2.  Działalność w zakresie informacji turystycznej. 
3.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

Kod PKD:  82.30.Z  

Kod PKD:  79.90.B 

Kod PKD: 85.59.B 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
 

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

Miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński.  

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku 
publicznego 

 

 

  

 

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

Nie dotyczy 

Kod PKD: --- 

Kod PKD: --- 

Kod PKD: --- 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację odpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
 

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

Nie dotyczy  

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

 nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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5.Opis przedmiotu działalności 
gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności gospodarczej wg klasyfikacji 
PKD, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności 
(podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając 
od głównego przedmiotu działalności) 

Nie dotyczy 

Kod PKD: ---- 

Kod PKD: --- 

Kod PKD: --- 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację działalności 
gospodarczej 
 

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

Miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński. 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

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

 

347 979,29 zł      

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 20501,30 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 326,40 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
70701,59 zł 

  

 
w tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach 
publicznych 0,00 zł 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 70701,59 zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  256 450,00 zł 

w tym: 

a) ze składek członkowskich 256 450,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 0,00 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł 

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

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


 

13 

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem 
składników majątkowych) 0,00 zł 

g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

8. Z innych źródeł 0,00 zł 

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

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

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

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

326,40 zł 

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

0,00 zł 

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

 

1 ---- 0,00 zł 

2 ---- 0,00 zł 

3 ---- 0,00 zł 

4 ---- 0,00 zł 

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

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 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 276 182,78 zł 0,00 zł 
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w tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

19 357,53 zł 0,00 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności 
pożytku publicznego 

0,00 zł 0,00 zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 10 311,39 zł  

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

246 513,86 zł 0,00 zł 

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

0,00 zł 0,00 zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnień 
 
 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
 

 
z opłaty skarbowej

 
z opłat sądowych

 

z innych zwolnień
 

-> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego 
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i 
telewizji o prowadzonej działalności pożytku 
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 
2011 r. Nr 43, poz. 226) 

 
 

 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia 

na szczególnych zasadach prawa własności lub 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z 
zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w 
odniesieniu do tych nieruchomości następujące 
prawo: 

 

własność

użytkowanie wieczyste

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

 
 V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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

5 osób 

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

2,3 etaty 

tak.   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

nie  korzystała  

 najem 
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3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 

15 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków  

 

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

         17 osób fizycznych 
         11 osób prawnych 
 

   
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji Organizacja pozyskała 1 członka 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, 
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby 
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

 

 
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 osoby 

w tym: 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 

e) inne osoby 0 osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni 
 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym) 

4 osoby 

w tym: 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej  0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

0 osób 

e) inne osoby 
 

4 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w 
okresie sprawozdawczym 

 

 
88 287,78 zł 

 

w tym: 
a) z tytułu umów o pracę 85 401,28 zł 

 wynagrodzenie zasadnicze 82 530,82 zł 

nie   

nie   

tak 

tak 
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nagrody 0,00 zł 

premie 2 870,46 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 886,50 zł 

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

0,00 zł 

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

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

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

   ---- 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00 zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych ---- 

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

nie   
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego 

 

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

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 ---- 0,00 zł 

2 ---- 0,00 zł 

3 ----- 0,00 zł 

4 ----- 0,00 zł 

5 ----- 0,00 zł 

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

 

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

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 ---- 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 zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia 
publiczne 

 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 ---- 0,00 zł 

2 ---- 0,00 zł 

3 ---- 0,00 zł 

4 ---- 0,00 zł 

5 ---- 0,00 zł 

X.Informacje uzupełniające 

nie  

tak 

nie   

nie   
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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 ---- 

2 ---- 

3 ---- 

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 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) 

 

 

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

----- 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 

Ilona Janiszewska 
 Pracownik Biura 

 
Romana Lęcicka 
Główny Księgowy 

Podpis 
 
 
 
 

 
 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 
 
 
 
 

21.01.2014 r. 
 
 

21.01.2014 r. 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja 
posiada pieczęć 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

nie 


