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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 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 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 2021 
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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

 

Katarzyna Góralska  Członek Zarządu 
 

 nie
 

Krzysztof Kelman 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
 

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

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

          miasta Płocka oraz regionu płockiego. 
 - Wspierania rozwoju turystyki. 
 - Integracji środowiska turystycznego regionu płockiego. 
 - Inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju turystyki oraz   

         wspomaganie ich realizacji. 
 - Inicjowania i stwarzania warunków do działań społecznych i      

          gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki. 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 
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  -  Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych  
           przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenia przewodników i  
           pilotów. 

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

 -  Inicjowania i współtworzenia produktów turystycznych regionu. 
- Wspierania i nawiązywanie współpracy z podmiotami branży   
   turystycznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju  
   turystyki, kultury, ekologii i sportu. 
- Doradztwa, organizowania warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych  
   oraz udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym  
   uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki. 
- Prowadzenia informacji turystycznej na terenie działania Płockiej LOT. 
- Wspierania rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych. 
- Realizacji i koordynacji przedsięwzięć z zakresu: 
   ekologii i ochrony środowiska, 
   kultury fizycznej i upowszechniania sportu, 
   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
   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. 
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. 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

I.   PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH MIASTA PŁOCKA I OKOLIC POPRZEZ UDZIAŁ W 
MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWYCH I MNIEJSZYCH IMPREZACH O 
CHARAKTERZE WYSTAWIENNICZYM.  
W związku z panującą pandemią COVID-19 wszystkie imprezy targowe i mniejsze imprezy o 
charakterze wystawienniczej zostały odwołane co spowodowało brak możliwości promocji atrakcji 
turystycznych Miasta Płocka i okolic przez Płocką LOT w tej formie. 

 
II. PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKERESU INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ: 
1. Prowadzenie całorocznej informacji turystycznej. 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Płocku 
mieszczącą się na Placu Starego Rynku w Płocku.  
Pracownicy Informacji Turystycznej prowadzą kompleksową działalność z zakresu: 
 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,  
 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 2021 roku obsłużyli osobiście 6721 turystów oraz mailowo i 
telefonicznie 3811 informacji na temat atrakcji turystycznych Płocka i okolic. 

2. Aktualizacja i prowadzenie portalu turystycznego www.turystykaplock.eu oraz fanpage na 
Facebooku oraz konto Instagramie.  
Internetowy serwis turystyczny Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej został zaktualizowany i 
została stworzona nowa strona internetowa, która powstała 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.  
Płocka LOT prowadzi również swój własny fanpage na Facebooku, pod adresem Płocka Lokalna 
Organizacja Turystyczna oraz Co robić w Płocku? Odbiorcami tych kont społecznościowych jest blisko 
14 tysięcy odbiorców. Instagram Płockiej LOT miesięcznie ma średnio 10000 odbiorców.  
 
III.   PROMOCJA W INTERNECIE I TV 

W celu promocji atrakcji turystycznych Płocka i okolic Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna 
współpracowała przy realizacji następujących programów: 
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 Cykl filmów poświęconych obronie miasta Płocka w 1920 roku  
W 2021 roku miasto Płock obchodziło setną rocznicę odznaczenia Krzyżem Walecznych przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczenie to przyznane zostało 10 kwietnia 1921 roku za 
bohaterską postawę miasta i jego mieszkańców podczas obrony Płocka przed najeźdźcą 
bolszewickim w 1920 roku. W  ramach zadania PLOT przygotowała cykl filmów poświęconych 
najważniejszym wydarzeniom dotyczącym tego okresu. Opracowanych zostało 11 filmów, które 
emitowane były na portalu społecznościowym Facebook 
 Stworzenie aplikacji, dzięki której możliwe jest zobaczenie interaktywnych modeli 3D w 

rzeczywistości rozszerzonej, przedstawiające nieistniejące już na terenie miasta Płocka 
obiekty historyczne. 

Wraz z początkiem sezonu turystycznego wprowadziliśmy dla mieszkańców jak i turystów 
odwiedzających Płock nową formę odkrywania historii naszego miasta. W ramach zadania 
opracowana została aplikacja na smartfony, dająca możliwość po zeskanowaniu kodu QR obejrzenia 
w rzeczywistości rozszerzonej modele 3D przedstawiające obiekty dawniej istniejące w naszym 
mieście mi.tj.: dawny rausz, synagogę, cerkiew mury i bramę wjazdową na Wzgórze Tumskie itp. 
Osoba która w takiej formie chce odkrywać historię naszego miasta otrzyma w płockiej it ulotkę z 
mapą i krótkimi opisami obiektów zawierających kody QR. Po ich zeskanowaniu smartfonem 
uczestnik spaceru będzie mógł na ekranie swojego telefonu obejrzeć, jak kiedyś wyglądał dany obiekt, 
którego w dzisiejszych czasach już nie ma w naszym mieście. 
 
 Dwójka – Program 2 Polskiego Radia i audycja "Dwójka na miejscu". 
W ramach audycji, współpracując z Programem 2 Polskiego Radia udało nam się zaprezentować 
Muzeum Mazowieckie w Płocku  i wspaniałą ekspozycję Art Deco, wystawę etnograficzną w Muzeum 
Mazowieckim w Płocku (Spichlerz), Muzeum Diecezjalne i  Bazylikę Katedralną w Płocku. 
Zaprosiliśmy na spacer Wzgórzem Tumskim. Staraliśmy się jak najpiękniej opowiedzieć o atrakcjach 
turystycznych naszego miasta i zaprosić do odwiedzenia go. 
Audycja o atrakcjach turystycznych naszego miasta emitowana była we wrześniu na antenie 
Programu 2 Polskiego Radia. 
 
IV. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PŁOCKĄ LOT W 2021 ROKU: 

 
1. AKCJA TURYSTYCZNO – EDUKACYJNA „ODKRYJ Z NAMI PŁOCK” 

W 2021 roku Płocka LOT realizowała ten projekt po raz jedenasty. W ramach zadania wydany został 
Płocki Paszport Turystyczny (2 tys. sztuk), który stanowił mini Przewodnik po Płocku i pamiątkę z 
pobytu w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Osoby, które posiadały Płocki Paszport 
Turystyczny odpowiadały na zadane w paszporcie pytanie na temat danego obiektu.  
W okresie wakacyjnym mieszkańcy Płocka oraz turyści w reżimie sanitarnym związanym z pandemią 
COVID-19 mogli bezpłatnie odkryć najważniejsze punkty turystyczne miasta. Począwszy od 4 lipca do 
21 sierpnia 2021 roku, w soboty i niedziele wakacji, uczestnicy wspólnie z Płocką LOT udawali się na 
spacer tematyczny, poświęcony historii danego obiektu. 
W 2021 roku zorganizowano 8 spacerów tematycznych podczas których odkryta została historia 
miasta Płocka: 

 Płock utracony - architektura dawnego miasta  4 lipca 2021r.  
 Średniowieczny Płock i Bazylika Katedralna 10 lipca 2021r.  
 Artystyczny Płock i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – 18 lipca 2021r.  
 Dawna Dzielnica Żydowska – 25 lipca 2021r. 
 Władysław Broniewski i Książnica Płocka – 1 sierpnia 2021r. 
 Znane Płocczanki – 8 sierpnia 2021r. 
 Obrona Płocka 1920 - 14 sierpnia 2021r. 
 Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - 21 sierpnia 2021r. 

W wrześniu 2021 r. w ramach akcji ogłoszony został konkurs skierowany do najmłodszych 
mieszkańców z płockich szkół podstawowych i przedszkoli (6-9 lat). W ramach konkursu dzieci w 
swoich pracach plastycznych miały za zadanie przedstawić urok turystyczny naszego miasta. Na 
konkurs wpłynęły 433 prace, spośród których wybrano 6 prac laureatów. Prace laureatów konkursu 
ozdobiły kalendarz Płockiej LOT na 2022 rok. Kalendarz został wydrukowany w nakładzie 500 szt. W 
ramach działania zaplanowana została wystawa pokonkursowa ( w formie galerii internetowej), która 
udostępniona została na portalu społecznościowym Facebook.  
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 24 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT : 5 770,87 zł 
Wkład niefinansowy – osobowy (wolontariat): 1 537,20 zł 
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2. SZKOLENIE NA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO PŁOCKU  
W ramach projektu zorganizowane zostało "Szkolenie na przewodnika turystycznego po Płocku", 
które ukończyło szesnaście osób. 
Uczestnikom szkolenia przekazana została wiedza na temat historii i dziedzictwa kulturowego Płocka 
w III blokach tematycznych: teoretycznym, szkoleniu w obiektach kulturalnych i historycznych miasta 
oraz praktycznym w terenie. 
Szkolenie zakończyło się egzaminem pisemnym i ustnym. Uczestnicy, którzy pozytywnie zdali 
egzaminy otrzymali Certyfikat Ukończenia Szkolenia na Przewodnika Turystycznego po Mieście 
Płocku oraz legitymację przewodnicką. 
Dzięki realizowanemu projektowi zwiększona została oferta usług przewodnickich, skierowana do 
odwiedzających Płock turystów. 
Wykwalifikowana kadra przewodnicka dostępna jest dla turystów oraz płockich instytucji, w celu 
świadczenia profesjonalnych usług przewodnickich po naszym mieście. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 7 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 2 454,12 zł 
Wpłaty i opłaty od adresatów zadania: 11 700,00 zł 

 
3. MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE 
W 2021 roku, w okresie wakacyjnym Płocka LOT realizowała projekt, który miał na celu ożywienie 
płockiej starówki. W wybrane czwartki wakacji zaprosiliśmy mieszkańców Płocka, jak i turystów na 
koncerty muzyki klasycznej, w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą 
Symfoniczną.  
Koncerty te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, powodując że w wakacyjne czwartki płocka 
starówka tętniła życiem.  
 24.06.2021 (czwartek) - ODKRYJEMY MIŁOŚĆ NIEZNANĄ… - koncert w wykonaniu Chór POKiS 

„Vox Singers”, w programie m.in.: Odkryjemy miłość nieznaną, Psalm stojących w kolejce, 
Czterdziestolatek.  

 01.07.2021(czwartek) - NIEZPAPOMNIANE MELODIE - muzyczno - filmowa podróż w lata 20-ste i 
30-ste.  

 08.07.2021(czwartek) – S.V.P. Trio - tango oraz stylistyka lekkiego francuskiego jazzu a’la Richard 
Galliano. 

 22.07.2021(czwartek) - PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC… - musicalowo – rozrywkowa uczta dla ucha 
każdego melomana.  

 29.07.2021(czwartek) - KOSĘTKA&PATRICK’sHAT - najbardziej znane irlandzkie tematy takie jak: 
Cooley’sReel, Danny Boy lub Whiskey in the Jar.  

 05.08.2021(czwartek) – MIETEK SWINGING BAND - w repertuarze utwory spośród standardów 
muzyki jazzowej i rozrywkowej z lat 30/40 XX w.  

 12.08.2021(czwartek) – MARYNATA - w repertuarze były prezentowane utwory kojarzone z 
nurtem gypsy jazz. 

  26.08.2021(czwartek) – W KLIMACIE PIĘKNEJ MUZYKI FILMOWEJ I NIE TYLKO… - przeboje muzyki 
filmowej, a także gorące rytmy Latino.  

Szacujemy, że w projekcie udział wzięło 1600 osób.  
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 35 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 10 897,36 zł 
Wkład niefinansowy – osobowy (wolontariat): 1 647,00 zł 
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4. Płock na ROWERY! 
Zadanie polegało na organizacji cyklu rajdów rowerowych prowadzonych z Płocka w okolice z 
uwzględnieniem na trasie najważniejszych atrakcji turystycznych. Do udziału w rajdach zgłosiło się i 
wniosło opłatę - 208 wpłat, z czego 181osób uczestniczyło w rajdach. 
Rajd I - 10 lipca 2021 r. 
SIELSKĄ KRAINĄ NA DWÓCH KÓŁKACH 
start: godz. 9.00, zbiórka: ORLEN ARENA, Plac Celebry Papieskiej 1 
liczba km do przejechania ok. 40; kierunek → w stronę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 
Rajd poprowadzony był lasami i terenami okalającymi Brudzeński Park Krajobrazowy. Uczestnicy 
rajdu w towarzystwie przewodnika turystycznego dotarli do ośrodka wypoczynkowego w Cierszewie, 
gdzie mieli możliwość odkryć historię Tadka Jeziorowskiego – bohaterskiego obrońcy Płocka w 1920 
roku. Na trasie spotkali przepiękne widoki meandrującej rzeki Skrwy i lasami Brudzeńskiego Parku 
Krajobrazowego dotarli do DPS w Brwilnie, gdzie odkryli historię Antoniówki – zabytkowego budynku 
wzniesionego w latach 1926-1927, z fundacji biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego. 
Rajd II - 7 sierpnia 2021 r. 
NIEODKRYTE ZAKĄTKI MAZOWSZA 
start: godz. 9.00, zbiórka: Stadion Piłkarski Borowiczki, ul. Borowicka 23 
liczba km do przejechania ok. 40; kierunek → w stronę Bodzanowa 
Kolejny rajd rowerowy poprowadzony został nieodkrytymi zakątkami Mazowsza. W malowniczo 
położonym Reczynie uczestnicy obejrzeliśmy kamień z płytą pamiątkową, który stanął by upamiętnić 
wydarzenia z II wojny światowej, gdzie 3 lutego 1945 roku na polu awaryjnie lądował amerykański 
bombowiec B-17 o numerze bocznym 7445, który uczestniczył w nalotach bombowych nad Berlinem. 
Dziewięciu członków załogi uratowało się. Przyczyną nieprzewidywanego lądowania był brak 
wystarczającej ilości paliwa. Następnie grupa poprowadzona została do Bodzanowa, gdzie 
zaplanowany został krótki odpoczynek na regenerację sił, a w drodze powrotnej uczestnicy odwiedzili 
klasztor mariawicki w Felicjanowie. 
Rajd III - 28 sierpnia 2021 r. 
WŚRÓD JEZIOR I LASÓW 
start: godz. 9.00, zbiórka: Stadion Stoczniowiec, ul. Kolejowa 3 
liczba km do przejechania ok. 40; kierunek → w stronę Gostynina 
Ostatni z rajdów poprowadzony został z osiedla Radziwie w stronę Dzierzązny, Sendenia, Białego, aż 
do Gorzewa, gdzie w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie odbyło się spotkanie z gospodarzami tego 
obiektu. Nie zabrakło pląsów i zabaw zuchami i spotkania z Komendantem Hufca ZHP Płock phm. 
Maciejem Tarką. W drodze powrotnej, w Łącku uczestnicy odwiedzili siedzibę hrabiego Wąsowskiego 
ze "Stawki większej niż życie" - dzisiejszy dom byłego dyrektora Stada Ogierów w Łącku przy ulicy 
Płockiej 15. 
O wszystkich atrakcjach turystycznych znajdujących się na trasach rajdów opowiadali przewodnicy 
turystyczni współpracujący z Płocką LOT. 
Rajdy prowadzone były przez wykwalifikowanych pilotów tras, posiadających stosowne uprawnienia i 
doświadczenie w tym zakresie, dbający o bezpieczeństwo ich uczestników. 
W każdym z tych wydarzeń uczestniczył również ratownik medyczny, a beneficjenci objęci zostali 
dodatkowym ubezpieczeniem NNW. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 9 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 3 021,22 zł 
Wpłaty i opłaty od adresatów zadania: 2 080,00 zł 
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5. FILMOWY PŁOCK 4 
Czwarta edycja projektu pn.: „Filmowy Płock” polegała na stworzeniu internetowego portalu, który 
zamieszczony został adresem http://filmowyplock.pl/ i zawiera historię filmu w Płocku, ale też 
informacje o historii miasta w drugiej połowie XX wieku. Projekt zapewnił stały i bezpośredni kontakt 
ze zgromadzonym przez nas materiałem; opisy filmów, lokacji filmowych, informacje o bohaterach, 
kontekstach historyczno-obyczajowych związanych z realizacją filmów w Płocku, fotosy, a także 
fragmenty filmów. Każdy użytkownik, z jednej strony będzie mógł samodzielnie, poprzez stronę, 
odbyć wirtualny spacer "Po nakręconym Płocku". Z drugiej strony podczas spacerów turystycznych 
organizowanych w przestrzeni miejskiej przez PLOT będzie mógł, przy użyciu własnego smartfona, 
sprawdzić informację na temat konkretnej lokacji filmowej. Lokacje filmowe są oznaczone na 
wirtualnej mapie (współrzędne na mapie). Strona zawiera mapę z lokacjami i - jako bonus - 
oznaczeniem działających dziś, jak i dawnych, nieistniejących już kin płockich (od 1900 roku). Strona 
obecnie proponuje trasy "Śladami kin przedwojennych" i "śladami kin powojennych". W przyszłości 
będzie rozbudowana o kolejne rodzaje tras (np.: "śladami filmowej zbrodni" czy "śladami Stawki 
większej niż życie"). Do strony dołączone są też podcasty filmowe, które obecnie realizowane są w 
Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Część opisowa zawiera: listę filmów wraz z opisami, listę kin wraz z 
opisami, listę twórców filmowych związanych z Płockiem.  
W ramach zadania zorganizowany został również:  
 jeden pokaz plenerowy filmu z Płockiem w tle. Został on wzbogacony o gawędę o danym filmie, 

aktorach i postaciach przez nich odgrywanych oraz o miejscach, w których były one realizowane. 
Gawędę poprowadził Radosław Łabarzewski - animator filmowy. W pokazie wzięło udział 100 
osób. Pokaz odbył się 25 sierpnia 2021 r o godz. 20.00 na terenie płockiego ZOO. Podczas pokazu 
wyświetlony był jeden z odcinków "Stawki większej niż życie" odc. 3 (Ściśle tajne) reż. Janusz 
Morgenstern. w którym można odnaleźć płockie uliczki i budynki. W programie, oprócz pokazu, 
było krótkie wprowadzenie do filmu oraz rozmowa z dyrektorem płockiego ZOO – Krzysztofem 
Kelmanem, który opowiadał o swoich związkach z X-tą Muzą. 

 spacer turystyczny, podczas którego przybliżona została historia związana z twórcami i naszym 
miastem. Przedstawione zostały miejsca, w których Płock zaistniał na srebrnym ekranie. Po raz 
pierwszy przewodnicy opowiedzieli również o dawnych płockich kinach. Spacer wzbogacił udział 
w nim ucharakteryzowanego aktora na postać „Basiora”, szefa bandy z filmu pt.: „Pięć i pół 
Bladego Józka” reż. H. Kluby. W spacerze udział wzięło 120 osób.  

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 
wysokości: 15 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 2 268,50 zł 
 
6. ROWEREM PO MAZOWSZU PŁOCKIM 
W ramach realizowanego zadania wydany został przewodnik pn.: "ROWEREM PO MAZOWSZU 
PŁOCKIM" w nakładzie 2 tys. sztuk, który promuje produkty turystyczne znajdujące się na terenie 
Mazowsza Płockiego. Zadanie polegało na aktualizacji i wprowadzeniu nowych propozycji wycieczek 
rowerowych oraz wydrukowaniu przewodnika, w oparciu o produkty turystyczne Mazowsza - szlaki 
turystyczne przebiegające w okolicach Płocka. Materiał zawarty w przewodniku obejmuje teren 
Mazowsza (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki i gostyniński) i zawiera opis 8 tras rowerowych wraz 
z opisem znajdujących się na nich atrakcji turystycznych. Zaproponowane w przewodniku wycieczki 
rowerowe są doskonałą propozycją poznania atrakcji turystycznych Mazowsza Płockiego. Przewodnik 
zawiera opis ośmiu tras rowerowych mających kształt pętli, których start i meta znajdują się w 
Płocku, liczących od 20 do 60 km. W przemierzaniu proponowanych tras będą pomocne mapy, 
zamieszczone w przewodniku, na których zaznaczony został przebieg trasy. Twórcą tekstów do 
przewodnika jest Paweł Klimek – dziennikarz, przewodnik i podróżnik, od kilkunastu lat specjalizujący 
się w tematyce górskiej, narciarskiej i rowerowej. Stały współpracownik portali onet.pl i skionline.pl. 
Opublikował ponad siedemset artykułów dotyczących podróżowania po Polsce i Europie. 
Współtwórca najbardziej miarodajnych rankingów polskich ośrodków narciarskich w portalach 
Onet.pl, a obecnie w skionline.pl. Jego teksty znaleźć można także w portalach wp.pl, interia.pl a 
także w „Poznaj świat” czy „National Geographic Traveller”. Jest również autorem lub współautorem 
kilku przewodników po górach Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Słowenii, wydanych przez 
wydawnictwa Bezdroża i Pascal, a także przewodnika „Polska industrialna” (Pascal 2018).  
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Od 2013 roku współpracuje z kilkoma biurami podróży oprowadzając grupy po stolicach Europy, a 
także górach całego kontynentu (Rumunia, Ukraina, Alpy, Pireneje, Chorwacja, Bałkany, Cypr). W 
2016 roku napisał przewodnik rowerowy po okolicach Płocka we współpracy z PLOT-em, który w roku 
obecnym uaktualnił i wzbogacił o kolejne ciekawe miejsca i wycieczki. Wszystkie teksty zawarte w 
przewodniku zilustrowane są zdjęciami tego autora. Pan Paweł Klimek opracował również mapy, na 
których zostały naniesione opisane trasy. Dane techniczne przewodnika: Format: DL 76 str. + 4 str. 
okładka. Oprawa sprężynowa. Nakład 2 tys. sztuk. Przewodnik "ROWEREM PO MAZOWSZU 
PŁOCKIM" dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych w Informacji Turystycznej, prowadzonej 
przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 
wysokości: 20 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 2 260,00 zł 
 
7. Płock na SZÓSTKĘ 
Projekt „Płock na SZÓSTKĘ” skierowany był do dzieci z klas 4 płockich szkół podstawowych i polega na 
organizacji szeregu niekonwencjonalnych zajęć z edukacji kulturalnej i historycznej miasta, mających 
na celu przybliżenie historii, kultury, sztuki oraz współczesności naszego miasta. 
Do projektu zgłosiło się 16 klas 4 z płockich szkół podstawowych (347 dzieci). 
Klasy biorące udział w projekcie: 
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego - klasa IVb, 26 
uczniów 
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11im. Bolesława Chrobrego - klasa IVa, 26 
uczniów 
3. Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. W. Szafera- klasa IVa, 23 uczniów 
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito z Oddziałami Integracyjnymi - klasy IVa i IVb , łącznie 25 
uczniów 
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego - klasa IV, 17 uczniów 
6. Szkoła Podstawowa nr 18, klasa IVa, 20 uczniów 
7. Szkoła Podstawowa nr 18, klasa IVb, 19 uczniów 
8. Szkoła Podstawowa nr 18, klasa IVc, 16 uczniów 
9. Szkoła Podstawowa nr 18, klasa IVd, 24 uczniów 
10. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke, klasa IVa, 24 uczniów 
11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich, klasa IVb, 22 uczniów 
12. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina, klasa IVs, 24 uczniów 
13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, klasa IVb, 15 
uczniów 
14. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, klasa IVe, 23 
uczniów 
15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, klasa IVc, 22 
uczniów 
16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, klasa IVd, 21 
uczniów 
W ramach projektu "Płock na SZÓSTKĘ" zorganizowane zostały następujące zajęcia, które przyczyniły 
się do 
upowszechnienia kultury wśród najmłodszych mieszkańców Płocka: 
1. Spotkanie ze średniowieczną historią miasta – zajęcia polegały na organizacji spaceru z 
ucharakteryzowanymi przewodnikami turystycznymi, na postacie z okresu średniowiecza, którzy 
oprowadzali po miejscach związanych ze średniowieczną historią naszego miasta. Uczestnicy 
odwiedzili między innymi Muzeum Diecezjalne w Płocku oraz w płocką Bazylikę Katedralną. Podczas 
zajęć dzieci odwiedziły Skarbiec Diecezjalny, gdzie poznały zabytki, znajdujące się na ekspozycji 
(m.in.: hermę św. Zygmunta i kielich księcia Konrada Mazowieckiego), obejrzały Biblię Płocką i 
poznały jej historię. W Bazylice Katedralnej obejrzały i poznały historię Kaplicy Królewskiej. Odkryły 
symbolikę malowideł ściennych oraz napisy łacińskie, znajdujące się, na przykład, na książęcym 
sarkofagu księcia Władysława Hermana i jego syna króla Bolesława Krzywoustego. 
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2. Spotkanie z poezją Władysława Broniewskiego – zajęcia poświęcone były życiu i twórczości 
płockiego poety. Zajęcia odbywały się między innymi w Dziale Zbiorów Audiowizualnych Książnicy 
Płockiej - Mediatece "eMka" , gdzie podczas spotkania obejrzały film poświęcony życiu i twórczości 
płockiego poety Władysława Broniewskiego. Podczas zajęć dzieci odwiedziły również pomnik 
Władysława Broniewskiego oraz jego dom rodzinny. Poznały życiorys i twórczość sławnego 
płocczanina. 
3. Spotkanie z historią – Płock – miasto Bohater. W ramach zajęć uczestnicy odkryli sylwetki wielkich, 
choć małych – bohaterskich harcerzy walczących w obronie Płocka w 1920 r. Zajęcia odbywały się na 
ekspozycji X wieków Płocka w Muzeum Mazowieckim w Płocku, i obejmowały między innymi 
przedstawienie symboliki harcerskiej i sylwetek bohaterskich harcerzy, biorących udział w obronie 
naszego miasta w 1920 roku. Następnie klasy w towarzystwie przewodnika turystycznego 
przechodziły Placem Narutowicza, gdzie mieści się pomnik Obrońców Płocka 1920 roku do płockiego 
Ratusza, w którym zwiedzały Salę Tradycji, w której zobaczyły Krzyż Walecznych „Za bohaterską 
obronę Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 r.” nadany 20 kwietnia 1921 roku przez 
Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. Wizytę w ratuszu kończyło rozdanie świadectw 
ukończenia projektu oraz karty nawiązującej do 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem 
Walecznych. Nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymali dyplomy- podziękowania. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 16 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 2 100.24 zł 
Wkład niefinansowy – osobowy (wolontariat): 3 513.60 zł 
 
8. ŚREDNIOWIECZNY PŁOCK 
Projekt pn.: „Średniowieczny Płock” skierowany był do mieszkańców Płocka i Mazowsza, a polegał na 
organizacji żywych lekcji historii, przedstawiających Płock z okresu średniowiecza.  
W ramach zadania zorganizowano 6 spacerów "Po średniowiecznym Płocku" - zajęć z edukacji 
regionalnej skierowanych do uczniów z klas 6-7 szkół podstawowych.  
W projekcie uczestniczyło 11 klas z płockich szkół podstawowych - (klasy 6 i 7) - 219 osób, tj.: 
- kl. VIa ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (25 osób)  
- kl. VIId ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 
(20 osób)  
- kl. VIIe ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 
(18 osób)  
- kl. VII ze Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku (13 osób)  
- kl. VIIb ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 
(26 osób) 
- kl. VIa ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku (14 osób)  
- kl. VIIc ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 
(16 osób) - kl. VIa ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego 
w Płocku (22 osoby)  
- kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku (20 osób)  
- kl. VIIe ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku (20 osób)  
- kl. VIIa ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 
(25 osób)  
Uczniom z powyższych klas została przekazana wiedza na temat historii, kultury i tradycji miasta. 
Dzięki realizacji zadania wzbogacona została również oferta edukacyjna szkół uczestniczących w 
projekcie.  
Zorganizowano 4 rodzaje warsztatów - 32 pokazy warsztatowe po 25 minut dla 366 dzieci. 
Najmłodszym uczestnikom projektu (366 przedszkolakom) przedstawione zostały trudy z jakimi 
borykali się rzemieślnicy w średniowiecznych czasach. W ramach projektu dzieci wzięły udział w 
warsztatach średniowiecznych rzemiosł takich jak: ręczne tkactwo na pionowych krosnach, 
jubilerstwo tradycyjnymi metodami, garncarstwo oraz mały archeolog.  
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W warsztatach wzięło udział 366 dzieci z:  
- Miejskiego Przedszkola Nr 25 - 21 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 - 49 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola Nr 9 - 22 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 - 38 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola nr 27 - 46 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola nr 1 - 47 dzieci 
- Miejskiego Przedszkola nr 14 - 25 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola nr 10 - 44 dzieci 
- Miejskiego Przedszkola nr 8 - 25 dzieci 
- Miejskiego Przedszkola Nr 21- 25 dzieci  
- Miejskiego Przedszkola Nr 4 - 24 dzieci  
Zorganizowano miasteczko średniowieczne zlokalizowane na Wzgórzu Tumskim. Uczestnikom 
projektu przedstawione zostało życie sprzed dziewięciu wieków w stworzonym przy Muzeum 
Diecezjalnym, na Wzgórzu Tumskim miasteczku średniowiecznym, podczas "dnia otwartego", 
skierowanego do wszystkich zainteresowanych średniowieczem. Tego dnia udział w zajęciach 
muzealnych w Muzeum Diecezjalnym oraz miasteczko odwiedziło około 200 płocczan i turystów, 
którzy tego dnia przybyli do miasta. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w 
wysokości: 20 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 7 000,00 zł 
Wkład niefinansowy – osobowy (wolontariat): 878,40 zł 
 
9. PODWIECZOREK PATRIOTYCZNY 
Projekt „Podwieczorek Patriotyczny” polegał na organizacji wspólnego, radosnego śpiewania pieśni 
patriotycznych przez mieszkańców Płocka, na Placu Starego Rynku w Płocku (centralnym placu 
reprezentacyjnym miasta), który odbył się 6 listopada 2021 r. Organizacja projektu przyczyniła się 
przede wszystkim do przybliżenia historii miasta Płocka, wydarzeń które miały miejsce w okresie 
odzyskiwania przez Polskę i Płock niepodległości. Tegoroczna edycja projektu pozwoliła na 
przybliżenie wydarzeń związanych z setną rocznicą odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921 
roku. Poprzez organizację wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, nastąpiła integracja 
mieszkańców Płocka oraz pobudzona została postawa patriotyczna wśród jego uczestników. 
W ramach projektu wydane zostały śpiewniki, w których zamieszczone zostały teksty pieśni oraz 
zdjęcia. Znajdowało się w nich również miejsce na odciśnięcie pamiątkowej pieczęci, która 
nawiązywała do 100. rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych w 1921 roku. 
Na Placu Starego Rynku ustawiony został ekran, na którym wyświetlane były teksty pieśni oraz 
historyczne zdjęcia z tamtego okresu. 
W realizacji projektu pomagali nam Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, który wsparł 
płocczan w śpiewie oraz Książnica Płocka, która wsparła nas przy merytorycznym opracowywaniu 
tekstów. 
Przed ekranem ustawionych zostało około 100 krzeseł dla najstarszych uczestników spotkania. 
Dla uczestników projektu przygotowano wiele biało-czerwonych rekwizytów – chorągiewek, 
wiatraczków, kotylionów itp. By ogrzać jesienną atmosferę, uczestnikom rozdawana była gorąca 
herbata. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 9 000,00 zł 
Wkład własny finansowy Płockiej LOT: 6 610,03 zł 
Wkład niefinansowy – osobowy (wolontariat): 1 281,00 zł 
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V.   AKCJE TURYSTYCZNO – PROMOCYJNE I INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PŁOCKĄ LOT W  
       2021 ROKU: 
1. Pisanki wielkanocne na płockiej starówce 

W okresie Świąt Wielkanocnych Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna ustawiła na Starym 
Rynku 15 szt. pisanek wielkanocnych o wysokości 1,5 metra wykonanych ze styroduru. Pisanki 
pomalowane były w latach poprzednich przez uczniów z I Prywatnego Liceum Plastycznego w 
Płocku i ze względu na panującą pandemię w 2021 roku nie były szykowane nowe projekty.  

2. Organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy z Mazowsza w ramach „Otwarcia sezonu 
turystycznego na Mazowszu” 
W czerwcu zorganizowaliśmy prezentację atrakcji turystycznych miasta Płocka dla dziennikarzy z 
terenu Mazowsza. 

3. Współpraca z przewodnikami turystycznymi działającymi przy PLOT 
13 listopada 2021 roku Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w związku z otwartymi nowymi 
wystawami pn.: „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” oraz „Z Płocka i dla 
Płocka. Galeria płocczan XX wieku. Galeria Themersonów” zorganizowała spotkanie doszkalające 
dla przewodników nt. nowych wystaw.  
Ponadto pracownicy biura Płockiej LOT w 2021 r. pozostawali w stałym kontakcie telefonicznym i 
mailowm z przewodnikami turystycznymi, przekazując informacje nt. wydarzeń odbywających się 
w Płocku w różnych instytucjach kultury, które mogły posłużyć do poszerzenia wiedzy o naszym 
mieście. 

\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 

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. 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

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

 tak
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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 

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 
pozostała działalność 

rozrywkowa i 
rekreacyjna 

93.29.Z 

turystyka i krajoznawstwo 

pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 

indziej 
niesklasyfikowanej 

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 

--- --- 

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) 
 

504.847,90 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 490.550,00 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13.780,00 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0 

d) Przychody finansowe 0 

e) Pozostałe przychody 517,90 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 tak 

 nie

 nie

 tak
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 517,90 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 155.000,00 
 0 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
b) ze środków budżetu państwa 0 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 155.000,00 
d) ze środków państwowych funduszy celowych 0 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  335.550,00 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
335.550,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 0 

c) z darowizn od osób prawnych 0 

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

e) ze spadków, zapisów 0 

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

2.4. Z innych źródeł 13.780,00 

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 

517,90 

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 

1 Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” 517,90 

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 ----  

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: 408.612,40 517,90 

 
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego               224.356,94                            517,90 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 13.780,00 0,00 
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c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  0,00  
d) koszty finansowe 0,00  

e) koszty administracyjne  159.655,46  

f) pozostałe koszty ogółem 10.820,00 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 335.550,00 

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 

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 

 najem

nie  korzystała  

tak 

nie 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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) 

3 

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 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 71 

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków  

 

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

 
18 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 

w 
tym: 

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

0 

b) inne osoby 0 

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) 

4 

w 
tym: 
 

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

0 

b) inne osoby 4 

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 

w 
tym: 
 

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

0 

b) inne osoby 0 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 229.250,35 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 158.031,05 

 – wynagrodzenie zasadnicze 154.146,67 

nie  

tak

nie  

tak
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– nagrody 1.418,68 

– premie 2.138,94 

– inne świadczenia  326,76 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71.219,30 

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

76.419,30 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 76.419,30 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0 

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

0 

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 

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 

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 

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) 

19.104,20 

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 

7.809,34 

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 

nie  
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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 

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 

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 

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. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 Fundacja na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 --- --- 

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) 

nie

 nie 

nie  

nie  
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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) 


