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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 2018 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)  
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Iwona Krajewska Prezes Zarządu   
 nie

 

Joanna Janina Żabka  Wiceprezes Zarządu   

 
 nie

 

Joanna Banasiak Skarbnik   
 nie

 

Kinga Bielicka Członek Zarządu  
 nie

 

Krzysztof Kelman Członek Zarządu 
 

 nie
 

Andrzej Józef Melkowski Członek Zarządu 
 

 nie
 

Michał Stańczak  Członek Zarządu 
 

 nie
 

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Leonard Sobieraj Przewodniczący      
 nie

 

Aneta Kajak – 
Kołodziejska  Sekretarz      

 nie
 

Mieczysław Marian 
Kamiński  Członek Komisji      

 nie
 

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

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

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

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

gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki. 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 



 

3 

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

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

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

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

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

11. Prowadzenia informacji turystycznej na terenie działania 
Płockiej LOT. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz 
wydawniczej. 

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

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

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

w tym turystyki dla niepełnosprawnych. 
9. Organizowanie wyjazdów studyjnych. 
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 
PŁOCKIEJ LOT W NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH TARGOWYCH: 

1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu 9-11.02.2018 
2. Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi 16-18.03.2018 
3. Targi Turystyczne WYPOCZYNEK w Toruniu – 24-25.03.2018 
4. Międzynarodowe Targi Turystyczne WORLD TRAVEL SHOW w Nadarzynie 19-21.10.2018 
5. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW w Warszawie 22-24.11.2018 

oraz na mniejszych imprezach organizowanych w mieście Płocku i okolicach, tj.: 
1. Stoisko informacyjno – promocyjne – Otwarcie Sezonu Turystycznego – 29.04.2018 
2. Stoisko informacyjno – promocyjne – Dzień Sąsiada na Tumskiej – 29.05.2018 
3. Stoisko informacyjno – promocyjne – Płocka Noc Muzeów – 19/20.05.2018  
4. Stoisko informacyjno – promocyjne – Dożynki Województwa Mazowieckiego – 16.09.2018  
5. Stoisko informacyjno – promocyjne – Zakończenie Sezonu Motocyklowego – 22.09.2018 
6. Stoisko informacyjno – promocyjne – Płockie Targi Rodziny - Senior – 6.10.2018 

II. PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ: 
 

1. Prowadzenie całorocznej informacji turystycznej. 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Płocku, które 
posiada najwyższą kategorię 4 gwiazdek w prowadzonym przez Polską Organizację Turystyczną 
systemie certyfikacji informacji turystycznych w Polsce. Płocka Informacja Turystyczna posiada 
certyfikat ważny do 17.09.2020 r.  
Pracownicy Informacji Turystycznej prowadzą kompleksową działalność z zakresu: 
- udzielania informacji o walorach kulturowych i naturalnych Płocka i regionu, 
- gromadzenia informacji o możliwościach wypoczynku i spędzania wolnego czasu w mieście oraz 
regionie płockim. 
- udzielania informacji o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych odbywających się 
w Płocku. 
- prowadzenia kompleksowej informacji o bazie wypoczynkowo-hotelarskiej, bazie gastronomicznej, 
atrakcjach turystycznych, zabytkach, imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych w całej 
Polsce. 
- udzielania informacji turystom, udającym się na wypoczynek własnym środkiem transportu  
- 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 2018 roku: 
 osobiście w biurze obsłużyli 10 282 turystów, w tym 803 turystów zagranicznych; 
 udzielili 1159 odpowiedzi e-mailem nt. atrakcji turystycznych Płocka; 
 udzielili 1564 odpowiedzi telefoniczne nt. atrakcji turystycznych Płocka.  
2.Prowadzenie portalu turystycznego www.turystykaplock.eu oraz fanpage na Facebooku. 
Internetowy serwis turystyczny Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej został przygotowany 
z myślą o turystach, jak również o mieszkańcach Płocka. Jego podstawową funkcją jest przekaz 
informacji o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach i bazie turystycznej na terenie miasta i okolic. 
Zawarto w nim także wiadomości dla branży turystycznej, a jeden z działów poświęcono strukturze 
i zadaniom realizowanym przez Płocką LOT.  
Płocka LOT prowadzi również swój własny fanpage na Facebooku, pod adresem Płocka Lokalna 
Organizacja Turystyczna oraz Co robić w Płocku? Odbiorcami tych dwóch fanpage jest przeszło 
10 tysięcy osób. 
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III. PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH MIASTA PŁOCKA I OKOLIC POPRZEZ 
WSPÓŁORGANIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ: 
1. Szkolenie dla branży turystycznej 

W kwietniu 2018 roku Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie dla 30- 
osobowej grupy pracowników płockiej branży turystycznej. W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl 
spotkań, podczas których uczestnicy poznali najważniejsze atrakcje turystyczne miasta: Muzeum 
Mazowieckie – wizyta na ekspozycji secesji i X wieków Płocka, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 
płocką Małachowiankę, Muzeum Diecezjalne, Bazylikę Katedralną oraz Świątynię Miłosierdzia i 
Miłości - Katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W ramach zadania zorganizowaliśmy 
również spacer turystyczny po płockiej starówce i wizytę w płockiej Informacji Turystycznej. 
Celem ww. szkolenia jest przekazanie wiedzy pracownikom płockiej branży turystycznej o 
najważniejszych obiektach kulturalnych i turystycznych miasta. Często to Ci pracownicy mają 
pierwszy, bezpośredni kontakt z turystą przybywającym do naszego miasta i powinni posiadać 
niezbędną wiedzę na temat naszych atrakcji turystycznych. 
2. Promocja kampanii „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” wśród 

płockiej branży turystycznej.  
Akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to kampania skierowana zarówno do 
branży turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy Polak może odkrywać piękno naszego kraju w 
korzystnych cenach. 
Dla branży to świetna okazja do promocji swoich ofert, również poza głównym sezonem turystycznym. 
Ogólnopolska kampania promocyjna, zwiększenie liczby gości i reklama własnych usług – to efekty, 
obok których nie można przejść obojętnie. Zadowolenie partnerów i wrażenia turystów z czterech 
dotychczasowych edycji są tego najlepszym dowodem. 
Do akcji przyłączyły się płockie instytucje kultury jak i branża turystyczna m. in.: Teatr Dramatyczny, 
Muzeum Mazowieckie, Kawiarnia Centro Cafe, Restauracja u Mariusza, Restauracja Petrochemia czy 
Hotel Tumski. 
3. Organizacja zwiedzania Płocka przez  Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomijnego 

POL-IKO. 
W dniach 22 – 24 czerwca br. w Płocku organizowane było Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-IKO, którego organizatorem był Oddział 
Regionalny POL-IKO w Płocku.  
Płocka LOT odpowiadała za organizację wizyty w Płocku i przedstawienie najważniejszych atrakcji 
turystycznych w naszym mieście.  
4. Współpraca przy realizacji programu „MONIX W PODRÓŻY PO MAZOWSZU” 
„Monix w podróży po Mazowszu” to nowy cykl programów telewizyjnych produkowanych przez Monix 
Film we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką 
Regionalną Organizacją Turystyczną. 
Tytułowa Monix na swojej trasie po Mazowszu odwiedzała Płock i Sierpc, Warszawę, Radom i Warkę, 
Siedlce i Węgrów oraz Żyrardów i okolice. 
Niekonwencjonalny sposób prowadzenia programu i doboru obiektów na trasie spodobał się bardzo 
odbiorcom wcześniejszych programów zrealizowanych w Polsce i na całym świecie. 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w sierpniu 2018 roku wsparła merytorycznie i organizacyjnie 
realizację programu, który był realizowany w Płocku.  
5. Organizacja zwiedzania Płocka przez Członków  Stowarzyszenia Europejski Szlak 

Gotyku Ceglanego. 
Płock był gospodarzem walnego zebrania członków Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku 
Ceglanego. Z tej okazji - 11 października 2018 r., w wyremontowanej auli Małachowianki odbyła się 
konferencja „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego - fascynująca kultura łącząca państwa, miasta i 
regiony”. W zebraniu brali udział przedstawiciele z miast polskich - Gdańska, Olsztyna, Grudziądza, 
Chełmna oraz niemieckich: Bad Doberan, Neubrandenburga, Greifswaldu, Frankfurtu nad Odrą, 
Güstrow, Lüneburga i Flensburga.  
Płocka LOT odpowiadała za organizację spaceru po Płocku, podczas którego pokazano Bazylikę 
Katedralną, Muzeum Diecezjalne, Wzgórze Tumskie czy Towarzystwo Naukowe Płockie. 
 
IV. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PŁOCKĄ LOT W 2018 ROKU: 
1. PŁOCK NA SZÓSTKĘ 
Zadanie pn.: „Płock na SZÓSTKĘ” organizowane w 2018 roku przez Płocką Lokalną Organizację 
Turystyczną, zakładało realizację następujących celów: 

 przekazanie płockiej młodzieży szkolnej wiedzy na temat kultury, historii i dziedzictwa miasta 
Płocka poprzez organizację zajęć edukacyjnych w najważniejszych obiektach kulturalnych 
miasta, a przede wszystkim przedstawienie historii, życia i dokonań wybitnych płocczan 
takich jak: Bolesław III Krzywousty, Wacław Aleksander Lachman, Stefan Themerson, 
Wacław Milke i Władysław Broniewski. 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej płockich szkół podstawowych,  
 zmiana wśród młodzieży szkolnej sposobu postrzegania miasta Płocka, jako atrakcyjnego i 

bogatego historycznie. 
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Do projektu zgłosiło się 20 klas (437 dzieci) z płockich szkół podstawowych tj.: 
1. klasa IVb ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego (22 dzieci); 
2. klasa IVd ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego (22 dzieci); 
3. klasa IVa ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Druha Wacława Milke (21 dzieci); 
4. klasa IVs ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Druha Wacława Milke (20 dzieci); 
5. klasa IVc ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Druha Wacława Milke (22 dzieci); 
6. klasa IVa ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego (22  dzieci); 
7. klasa IVb ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego (27  dzieci);  
8. klasa IVa ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (25 dzieci); 
9. klasa IVa ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława 

Chrobrego (24 dzieci); 
10. klasa IVb ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława 

Chrobrego (23 dzieci); 
11. klasa IVc ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława 

Chrobrego (24 dzieci); 
12. klasa IVd ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława 

Chrobrego (15 dzieci); 
13. klasa IVa z Niepublicznej Szkoły Podstawowej COGITO im. Wisławy Szymborskiej (17 

dzieci); 
14. klasa IVa ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego (23 dzieci); 
15. klasa IVc ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego (18 dzieci); 
16. klasa IVb ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich (18 dzieci); 
17. klasa IVc ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego (25 dzieci); 
18. klasa IVs ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego (24 dzieci); 
19. klasa IVa ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego (25 dzieci); 
20. klasa IVb ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego (20 dzieci).  
 

Zadanie realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja 
Nowakowskiego, zakładało organizację pięciu pełnych emocji i pozytywnych wrażeń następujących 
zadań/ spotkań: 

 „Bolesław III Krzywousty – władca Polski i Płocka” – spotkanie miało na celu 
przybliżenie historii miasta Płocka, postać Bolesława III Krzywoustego i jego wpływ 
na rozwój naszego miasta. 

Uczestnicy projektu przebrani w stroje z piastowskim orłem na piersi tworzyli zastępy ochotników, 
którym przewodził rycerz z płockiego zamku lub mnich z opactwa benedyktyńskiego. Przy pomocy 
średniowiecznych zabaw i opowieści przybliżone zostały dzieciom początki powstania grodu nad 
Wisłą i rola Płocka jako książęcego stołecznego miasta Płocka. Przybliżony został również 
życiorys dwóch władców Polski Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego. 
Uczestnicy byli świadkami pasowania na rycerza wierną kopią Szczerbca i nauczyli się, co to 
znaczyło się być rycerzem. W ramach zadania dzieci odwiedziły m.in. Bazylikę Katedralną oraz 
Skarbiec w Muzeum Diecezjalnym.  
 „Spotkanie z Druhem Wacławem Milke – założycielem Harcerskiego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Dzieci Płocka”. 
Spotkanie zorganizowane było w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, 
gdzie przy zaaranżowanym ognisku przybliżona została postać druha Wacława Milke. Podczas 
spotkania dzieci poznały również tańce polskie oraz miały okazję nauczyć się ich podstawowych 
kroków. Uczestnicy obejrzeli stroje ludowe, w których występują młodzi artyści z zespołu. 
W trakcie spotkania zwiedzana była również Izba Pamięci, utworzona w siedzibie Zespołu.   
 „Spotkanie poświęcone Stefanowi Themersonowi” 

Spotkanie zorganizowane było przy współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie klasy 
uczestniczące w projekcie, wzięły udział w warsztatach poświęconych życiu i twórczości tego 
awangardowego artysty. 
 „Spotkanie z życiem i twórczością Władysława Broniewskiego” 

Spotkanie poświęcone było poecie, który urodził się w Płocku, tu mieszkał i tworzył. Zajęcia 
przeprowadzone były w Domu Władysława Broniewskiego oraz w Książnicy Płockiej.  Podczas 
zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z twórczością poety oraz życiorysem sławnego 
płocczanina Wł. Broniewskiego. Przybliżona została również historia powstania pomnika 
Władysława Broniewskiego. 
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 spotkanie poświęcone płockiemu kompozytorowi Wacławowi Aleksandrowi 
Lachmanowi, założycielowi i dyrygentowi Towarzystwa Śpiewaczego „HARFA” . 

Spotkanie odbyło się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, podczas 
którego zaprezentowane zostało uczestnikom  projektu widowisko taneczno – muzyczne 
przygotowane  przez artystów współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Udział w nim 
wziął również Wacław Aleksander Lachman – ucharakteryzowana postać, która przedstawiła  jego 
osiągnięcia i dokonania.  
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 22.000,00 zł 
 

2. AKCJA TURYSTYCZNO – EDUKACYJNA „ODKRYJ Z NAMI PŁOCK” 
Celem ww. projektu jest:  

 przybliżenie mieszkańcom Płocka oraz turystom historii miasta, jego dziedzictwa kulturowego i 
największych atrakcji turystycznych poprzez organizację spacerów turystycznych do 
najważniejszych atrakcji turystycznych i kulturalnych miasta. 

 ożywienie Starego Rynku, poprzez organizację cotygodniowych spotkań na Placu Starego 
Rynku, podczas których uczestnicy projektu odsłuchiwali hejnał grany z wieży ratusza i 
następnie ruszali w wybranym kierunku w celu zwiedzania miasta. 

 uczczenie rocznic i wydarzeń historycznych związanych z Płockiem – 100-lecia przyznania 
praw wyborczych Polkom,  100 –lecia ZHP, 10 rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej, 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W 2018 roku Płocka LOT realizowała ten projekt już po raz ósmy. W ramach zadania wydany został 
Płocki Paszport Turystyczny (2 tys. szt.), który stanowił mini przewodnik po Płocku i pamiątkę z 
pobytu w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Osoby, które posiadały Płocki Paszport 
Turystyczny, mogły w nim zbierać pamiątkowe pieczęcie potwierdzające uczestnictwo w spacerze 
bądź odpowiadały na zadane w paszporcie pytanie na temat danego obiektu. 
W okresie wakacyjnym mieszkańcy Płocka oraz turyści mogli bezpłatnie odkryć najważniejsze 
punkty turystyczne miasta. Począwszy od 16 czerwca do 26 sierpnia 2018 roku, w soboty i niedziele 
wakacji, uczestnicy (blisko 2 tysięcy osób) wspólnie z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną 
udawali się na spacer tematyczny, poświęcony historii danego obiektu. 
Spis spacerów: 

1.   16.06.2018 r. – Szlak Gotyku Ceglanego 
2.   17.06.2018 r. – Książnica Płocka + Dom Wł. Broniewskiego  
3.   23.06.2018 r. – Średniowieczny Płock 
4.   01.07.2018 r. – Muzeum Żydów Mazowieckich + dzielnica żydowska- upamiętnienie Ireny   

                          Sendlerowej 
5.   07.07.2018 r. – Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP 
6.   08.07.2018 r. – Jagiellonka  
7.   14.07.2018 r. – Stary Rynek + Ratusz + Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
8.   15.07.2018 r. – Małachowianka  
9.   21.07.2018 r. – Muzeum Mazowieckie – secesja i art. deco + „X wieków Płocka” 
10.   22.07.2018 r. – Znane płocczanki – upamiętnienie 100lecia nadania praw Polkom 
11.   05.08.2018 r. – Dzielnica Borowiczki 
12.   12.08.2018 r. – Dzielnica Radziwie 
13.   18.08.2018 r. – Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
14.   19.08.2018 r. – Obrona Płocka 1920 – 100lecie ZHP 
15.   26.08.2018 r. – Teatr Dramatyczny 

We wrześniu 2018 r. w ramach akcji ogłoszony został Konkurs Plastyczny  „Odkryj z nami Płock”, 
skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, w ramach którego powstało 278 
pięknych, barwnych prac plastycznych, ukazujących piękno miasta Płocka, które zaprezentowane 
zostały na wystawie pokonkursowej w Płockim Ogrodzie Zoologicznym. Prace laureatów konkursu 
zamieszczone zostały na kalendarzu Płockiej LOT na 2019 r. 

 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 24.000,00 zł 
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3. FILMOWY PŁOCK – 2 edycja 
Zadanie pn.: „FILMOWY PŁOCK – 2 edycja” organizowane przez Płocką Lokalną Organizację 
Turystyczną, zakładało realizację następujących celów: 

 wzbogacenie oferty turystycznej miasta Płocka oraz Mazowsza poprzez rozbudowanie szlaku 
turystycznego – „Mazowsze na Filmowo” (będącym produktem turystycznym Mazowsza) o 
dodatkowe, ciekawe elementy związane z „filmowym” Płockiem; 

 przedstawienie jego uczestnikom kolejnych filmów, które realizowane były w naszym mieście 
oraz historii związanej z ich powstawaniem; 

 wzmocnienie i rozwój sieciowego produktu turystycznego województwa mazowieckiego pn.: 
Szlak Turystyczny „Mazowsze na Filmowo”.  

W ramach zadania zorganizowane zostały: 
 2 spacery z przewodnikami turystycznymi "Po filmowym Płocku", podczas których przekazane 

zostały informacje na temat filmów i miejsc realizowanych w naszym mieście. 
 6 pokazów filmów z "Płockiem w tle" w Kinie za Rogiem, podczas których przedstawione 

zostały filmy nagrywane w naszym mieście. Każdy z pokazów wzbogacony był 
wprowadzeniem o filmie, aktorach i miejscach, w których nagrywane były sceny z filmów:  
Harmonogram filmów: 
30 czerwca (sobota); godz. 18.00 - CESARSKIE CIĘCIE (1987), reż.: Stanisław Moszuk 
7 października (niedziela); godz. 17.00 - DWANAŚCIE KRZESEŁ (1933), reż. Mac Fric, Michał 
Waszyński + KSIĄŻĘ I DYBUK (2017), reż. Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski. 
13 października (sobota); po spacerze - STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE, odc. „Ściśle tajne”, 
reż. Janusz Morgenstern. 
17 listopada (sobota); godz. 17.00 - ZABIJCIE CZARNĄ OWCĘ (1971), reż. Jerzy 
Passendorfer 
8 grudnia (sobota); godz. 17.00 - JUSTYNA (1978), reż. Gerard Zalewski i ZIELONA MIŁOŚĆ 
(1978), reż. Stanisław Jędryk 
15 grudnia (sobota) ; godz. 17.00 - PAN KLEKS W KOSMOSIE: MISJA VOLTANA II (1988), 
scen. i reż. Krzysztof Gradowski 

 2 pokazy w plenerze filmów z "Płockiem w tle", podczas których przedstawione zostały filmy 
nagrywane w naszym mieście. Każdy z pokazów wzbogacony był wprowadzeniem o filmie, 
aktorach i miejscach, w których nagrywane były sceny z filmów: 
Harmonogram pokazów plenerowych: 
30 lipca (poniedziałek); godz. 21.00, miejsce: Podolszyce, Park Północny - STAWKA 
WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE, odc. 3 (1967-1967), reż. Janusz Morgenstern; ZIELONA MIŁOŚĆ, odc. 
1 (1978), reż. Stanisław Jędryka. 
30 sierpnia (czwartek); godz. 19.30, miejsce: teren ogrodu Kościoła Mariawitów - PAN KLEKS 
W KOSMOSIE -AGNIESZKA (1988), reż. Krzysztof Gradowski. 

 Mural Filmowy Płock, który powstał dla upamiętnienia Płocka - jako miejsca atrakcyjnego 
zarówno filmowo, jak i turystyczne.  Powstał on na południowej ścianie schodów przy ul. K. 
Wielkiego. Treść muralu wypracowana została z artystą i przedstawia filmową mapę Płocka - 
na której zamieszczone są symbole które oznaczają konkretny film, w którym obejrzymy sceny 
nakręcone w Płocku tj. "12 krzeseł", "Szatan z siódmej klasy", "Dotknięcie nocy", "Walkower", 
"Stawka większa niż życie", "5 i 1/2 bladego Józka", "Zabijcie czarną owcę", "Pan Kleks w 
kosmosie", "Cesarskie cięcie" i "Zielona miłość". 

 500 szt. kart pocztowych, przedstawiających grafiki i zdjęcia inspirowane filmami 
realizowanymi w Płocku. Karty pocztowe stanowiły pamiątkę z tegorocznej edycji projektu.  

Szacuje się, że w projekcie udział wzięło w sumie ok. 700 osób.  
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 
24 550,00 zł 
 

4. „Płock na rowery!” 
Zadanie pn.: „Płock na rowery!” organizowane przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną, 
zakładało realizację następujących celów: 
 poszerzenie wiedzy mieszkańców Płocka o mieście w którym żyją,  
 wzmocnienie przekazu o historycznym dziedzictwie Płocka i okolic,  
 promocja szlaków rowerowych Płocka i okolic,  
 integracja mieszkańców Płocka – uczestników projektu.  
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Zadanie polegało na organizacji cyklu rajdów rowerowych, których beneficjentem byli mieszkańcy 
miasta Płocka, wzbogaconych o gawędę turystyczną nt. atrakcji turystycznych Płocka i okolic oraz o 
przedstawienie atrakcji przyrodniczych parków krajobrazowych okalających Płock. 
Terminy rajdów: 
Rajd I: 28 lipca 2018 r. 
Rajd pn: „Odkryjmy Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy” poprowadzony został w kierunku 
Gminy Łąck. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 
i Nadleśnictwem Łąck, uczestnikom projektu przedstawione zostały uroki Gostynińsko – 
Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Trasa rajdu przebiegała: Radziwie → Popłacin → Sendeń 
Duży → Łąck → Grabina → Ciechomice → Radziwie, liczba przejechanych km ok. 36.  
 
Rajd II: 1 września 2018 r. 
Rajd pn.: „Odkryjmy Brudzeński Park Krajobrazowy” poprowadzony był w kierunku Gminy Brudzeń 
Duży. Rajd organizowany był we współpracy z Nadleśnictwem Płock i Brudzeńskim Parkiem 
Krajobrazowym. Trasa rajdu przedstawiała uroki Mazowieckiej Szwajcarii, po drodze odwiedziliśmy 
Osadę Młynarza oraz Muzeum w Murzynowie. Trasa rajdu przebiegała: Płock → ul. Traktowa → 
Czerwony Szlak → Ludwikowo → Radotki → Cierszewo → Płock. Liczba przejechanych km ok. 30. 
 
Rajd III: 22 września 2018 r. 
Trzecie spotkanie rajdowe pn.: „Odkryjmy Płock na rowerach w ramach Światowego Dnia bez 
Samochodu” odbyło się w Światowy Dzień Samochodu. Spotkanie miłośników wycieczek 
rowerowych rozpoczęliśmy od poprowadzenia rajdu po ścieżkach rowerowych miasta. Udział w tym 
spotkaniu wziął Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, który jako gospodarz poprowadził 
uczestników płockimi ścieżkami rowerowymi i opowiadał o planowanych inwestycjach ich 
rozbudowy. Rozpoczęcie rajdu odbyło się w Parku Północnym – Podolszyce Północne, a 
zakończenie w ogródku MOSiR, gdzie przeprowadzone zostały konkursy zręcznościowe i z wiedzy 
o historii i atrakcjach turystycznych miasta. Został również zorganizowany punkt znakowania 
rowerów oraz punkt z serwisem rowerowym.  
Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek turystyczny. 
Uczestnicy projektu otrzymali certyfikat ukończenia projektu. 
W każdym rajdzie uczestniczył ratownik medyczny, dbający o bezpieczeństwo uczestników projektu 
oraz piloci tras – doświadczeni rowerzyści. Wszyscy uczestnicy podczas każdego rajdu objęci byli 
ubezpieczeniem NNW.  
We wszystkich rajdach udział wzięło 165 osób.  
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 9.000,00 zł 

5. Średniowieczny Płock  
Zadanie pn.: „Średniowieczny Płock” organizowane przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną, 
zakładało realizację następujących celów: 
 włączenie dziedzictwa kulturowego - zasobów muzealnych oraz zabytków w żywy obieg kultury 

i współczesne życie regionu; 
 przekazanie wiedzy na temat średniowiecznej historii miasta uczestnikom projektu; 
 wzbogacenie oferty edukacyjnej na temat historii Płocka i Mazowsza; 
 ożywienie i wzbogacenie oferty Muzeum Diecezjalnego w Płocku; 
 upamiętnienie 880 rocznicy śmierci Bolesława III Krzywoustego. 

Projekt pn.: „Średniowieczny Płock” skierowany był do mieszkańców Płocka i Mazowsza, a polegał 
na organizacji żywych lekcji historii, przedstawiających Płock z okresu średniowiecza.  Przez trzy 
dni realizowanego projektu chcieliśmy zbudować wokół dziedzictwa kulturowego i historycznego 
miasta żywą atrakcję, poprzez wyjątkowe spotkania i udział w niepowtarzalnych lekcjach 
muzealnych przeprowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników turystycznych, spotkanie z 
rekonstruktorami historycznymi, udział w warsztatach średniowiecznych, zwiedzanie miasteczka 
średniowiecznego, słuchanie muzyki z tamtego okresu czy udział w odczytach naukowych. 
W ramach zadania w terminie od 27 do 29 września 2018 r. zorganizowane zostały następujące 
działania: 
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Dzień 1. - 27 września 2018 r. 
Zorganizowany został spacer po Średniowiecznym Płocku dla młodzieży szkolnej (klasy 7 i 8 oraz 3 
gimnazjum), w którym udział wzięły  następujące klasy: 
- IIIg ze Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Wł. Szafera; 
- IIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Wł. Szafera; 
- VIIIc ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej; 
- VIIIb ze Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszko; 
- VIIIs ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego; 
- VIIIb ze Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego; 
- VIIa ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich; 
- VIIc ze Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki. 
Spacer poprowadzony został przez wykwalifikowanych przewodników turystycznych, podczas 
którego przekazana została wiedza na temat życia i ważnych wydarzeń historycznych tamtego 
okresu w naszym mieście. W ramach zadania w wybranych punktach, usytuowani zostali 
rekonstruktorzy i ucharakteryzowani przewodnicy turystyczni (mnich, para chłopów i rycerstwo - 
dama i rycerz), którzy przedstawili postacie należące do różnych warstw społeczności 
średniowiecza - walczących, modlących się, pracujących. Mieli oni za zadanie przedstawić swój 
stan społeczny oraz jego najważniejsze cechy i kulturę. Nie opowiadali jedynie o problemach i 
radościach, ale również pokazali materialny aspekt życia i pracy. Materialne dziedzictwo 
zrekonstruowane przez odtwórców historycznych pozwoliło dotknąć przeszłości. Postacie odziane 
były w takie same ubrania, co bohaterowie obrazów, rzeźb itp. uwiarygodnili historię, przypomnieli o 
tym, że była ona czymś fizycznym, choć bardzo odległym.  
Spotkanie z historią miasta zakończył koncert zespołu muzyki dawnej "Góra Trolla" (we wnętrzach 
dawnego opactwa benedyktyńskiego - w Muzeum Diecezjalnym), prezentujący średniowieczną 
muzykę w strojach i na replikach instrumentów z epoki. Koncert wzbogacił wykład na temat strojów i 
średniowiecznych instrumentów. 
Tego samego dnia, o godz. 18.00, w Muzeum Diecezjalnym w Płocku zorganizowany został drugi 
koncert zespołu muzyki dawnej "Góra Trolla", skierowany do mieszkańców Płocka, w którym udział 
wzięło ok. 70 osób, połączony z wykładami o historii miasta: „Początki Płocka w świetle badań 
archeologicznych” – mgr Dariusza Kołodziejskiego oraz „Średniowieczne skarby Muzeum 
Diecezjalnego w Płocku: Biblia Płocka z XII wieku jako najstarsze źródło poznania płockiej liturgii 
katedralnej”- ks. prof. UMK dr hab. Daniela Brzezińskiego oraz zwiedzaniem z przewodnikami 
obiektu. 
Dzień 2. - 28 września 2018 r. 
Zorganizowane zostały warsztaty dzieci z: 
- Miejskiego Przedszkola Nr 4; 
- Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3; 
- Miejskiego Przedszkola Nr 11; 
- Miejskiego Przedszkola Nr 13; 
- Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16; 
- Miejskiego Przedszkola Nr 17; 
- Miejskiego Przedszkola Nr 21; 
- Miejskiego Przedszkola Nr 25; 
- Przedszkola Gagatek; 
- Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kryjówka..  
Muzeum Diecezjalne prezentuje część kultury materialnej średniowiecza, w tym zabytki metalowe, 
ceramiczne i piśmiennicze. Warsztatowy dzień uświadomił najmłodszym trudy z jakimi borykali się 
rzemieślnicy w starodawnych czasach i jak wielkim szczęściem jest odnalezienie części ich dzieł. 
Pokazy zorganizowane na terenie Muzeum Diecezjalnego składały się z warsztatów 
średniowiecznych rzemiosł takich jak: ręczne tkactwo na pionowych krosnach, obróbka bursztynu 
tradycyjnymi metodami i poznanie historii garncarstwa, tradycje i techniki garncarskie. W ramach 
warsztatów, uczestnicy mogli dotknąć narzędzi, zobaczyć rzemieślników przy pracy, posłuchać i 
wypróbować w jaki sposób wytwarzało się przedmioty, które dziś leżą w muzeach. Pokazy 
zawierały też stoisko "małego archeologa", w którym tłumaczone było jak wygląda praca 
archeologa. Dzieciom zaproponowana została również zabawa w wykopaliska odkopując w 
specjalnie przygotowanym pojemniku repliki zabytków podobnie jak robią to archeolodzy podczas 
prac terenowych. 
Dzień 3. - 29 września 2018 r. 
Rozłożone u podnóża Muzeum Diecezjalnego namioty i ogniska żyły życiem sprzed dziewięciu 
wieków przybliżając kontekst historyczny w jakim powstawała katedra, opactwo benedyktyńskie 
oraz znajdujące się w nim skarby. Rekonstruktorzy historyczni, w serii inscenizacji i pokazów, czcili 
pamięć Bolesława III Krzywoustego, przypominając o jego pasowaniu na rycerza, burzliwej 
młodości, władztwie i testamencie. Publika została wciągnięta w gry inspirowane średniowiecznymi. 
Nad ogniskami zawrzały garnuszki z potrawami opartymi na XII-wiecznych przepisach.  
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Podczas tej próby ożywienia epoki, gdy wyraźnie było historyczne tło dla zabytków mieszczących 
się w Muzeum, oglądanie eksponatów ma stać się dużo bardziej żywe, bo nie tylko można było 
zobaczyć obiekt zamknięty w szkle, ale również spotkać ludzi odzianych tak jak osoby, które mogły 
tworzyć i używać podobnych eksponatów, gdy nie były jeszcze zabytkami. 
Szacuje się, że udział w tym projekcie wzięło ponad 1100 osób.  

Projekt otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 
20 000,00 zł 
 

6. „Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich”  
Zadanie pn.: „Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich” organizowane przez Płocką Lokalną 
Organizację Turystyczną, zakładało realizację następujących celów: 
 przedstawienie średniowiecznej historii Płocka, który był czasem o ogromnym znaczeniu dla 

rozwoju miasta i Polski; 
  upamiętnienie bogatej historii naszego miasta i uświadomimy najmłodszym mieszkańcom 

Płocka znaczenie miasta w historii Polski;  
 wzmocnienie tożsamość lokalnej najmłodszych mieszkańców Płocka; 
 uczczenie 880 rocznica śmierci Bolesława III Krzywoustego, który w Płocku panował i którego 

szczątki spoczywają w Kaplicy Królewskiej płockiej Bazyliki Katedralnej. 
 

Projekt pn.: "Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich", który realizowaliśmy w 2018 roku polegał na 
przybliżeniu średniowiecznej historii miasta Płocka, który był czasem o ogromnym znaczeniu dla 
rozwoju miasta i Polski. 
Od października do listopada 2018 roku przeprowadzone zostały zajęcia z edukacji regionalnej dla 
najmłodszych mieszkańców Płocka, polegające na spotkaniu z BAJKOWYMI RYCERZAMI oraz 
NADWORNYM KRONIKARZEM KSIĘCIA BOLESŁAWA (przewodnikiem turystycznym po Płocku). 
Godzinne zajęcia, zaplanowane na podstawie stworzonego wcześniej scenariusza zajęć, 
zorganizowane zostały w płockich przedszkolach, podczas których, w przyjazny sposób, 
dostosowany do dzieci w wieku 3-6 lat, przekazana została wiedza na temat historii miasta Płocka i 
średniowiecznych władców, którzy w Płocku żyli. W zajęciach tych łącznie uczestniczyło 1993 
dzieci. 
Na zakończenie projektu zorganizowano wspólne spotkanie "NA DWORZE KSIĘCIA 
BOLESŁAWA", podczas którego odbyły się pokazy strzelania z kuszy średniowiecznej i łuku, 
inscenizacja, odtworzona na podstawie zapisów średniowiecznego polskiego kronikarza Galla 
Anonima, pasowania na rycerza Bolesława III Krzywoustego, pokaz tańców średniowiecznych, gier i 
zabaw. Spotkanie uświetnił koncert Dziecięcej Orkiestry Symfonicznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Płocku. Całe wydarzenie odbyło się w hali płockiej ORLEN ARENY, na której 
ustawiona została scenografia imitująca średniowieczny zamek. W wydarzeniu tym udział wzięło 
445 dzieci z płockich przedszkoli. 
 
W projekcie udział wzięło blisko 2500 najmłodszych mieszkańców Płocka. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
Programu Patriotyzm Jutra” w wysokości: 26 000,00 zł 
 

7. Podwieczorek Patriotyczny  
Zadanie pn.: „Podwieczorek Patriotyczny” organizowane przez Płocką Lokalną Organizację 
Turystyczną, zakładało realizację następujących celów: 
 uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku; 
 przybliżenie historii miasta Płocka,  
 przedstawienie znanych postaci związanych z historią Płocka 
 integracja mieszkańcówo Płocka oraz radosne uczczenie odzyskania przez Polskę 

niepodległości.   
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Wydarzenie zorganizowane zostało 10 listopada 2018 roku, o godz. 16.00. Do udziału w 
„Podwieczorku Patriotycznym” zaproszeni zostali mieszkańcy Płocka, którzy wspólnie z nami, 
w sposób radosny, zechcieli uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości, poprzez wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.  
Na Placu Starego Rynku w Płocku, tuż za pomnikiem – ławeczką Druha Wacława Milke 
ustawiony został ekran LED, natomiast przodem do ekranu 100 krzeseł dla najstarszych 
uczestników projektu, którzy mogli na nich spocząć podczas śpiewania.  
Tuż pod ekranem postawione zostały mikrofony dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dzieci Płocka”, który każdego roku śpiewem wspiera nas przy organizacji „Podwieczorku 
Patriotycznego”. 
Przy pomniku – ławeczce ustawiony został mikrofon dla osób czytających teksty historyczne 
opowiadające o historii miasta, znanych postaciach oraz odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Teksty przedstawiające wydarzenia historyczne sprzed 100 lat odczytali: 
Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, Tadeusz Milke – Dyrektor Harcerskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej oraz 
Iwona Krajewska – Prezes Zarządu Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
Obok ekranu przygotowane zostało stoisko Płockiej LOT z gadżetami biało czerwonymi, 
śpiewnikami. Tu też odciskane była pieczęć w wydrukowanych śpiewnikach. Tuż obok stoiska 
Płockiej LOT ustawiony został namiot, gdzie rozdawana była gorąca herbata.  
Szacujemy, że w Podwieczorku Patriotycznym udział wzięło ok. 800 osób. 
 
Projekt otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Płock w wysokości: 6.000,00 zł 

V. AKCJE TURYSTYCZNO – PROMOCYJNE I INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ PŁOCKĄ 
LOT W 2018 ROKU: 

 
1. Wielkie Pisanki Wielkanocne 

W okresie świąt wielkanocnych Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna ozdabia płocką starówkę 
15 półtorametrowymi pisankami wielkanocnymi.  W roku bieżącym pisanki przygotowane zostały 
przez uczniów Liceum Plastycznego w Płocku. 
Pisanki ustawiono na Placu Starego Rynku w Płocku, by świątecznie ozdabiały płocką starówkę. 
Pisanki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Płocka, którzy wykonywali sobie z 
nimi zdjęcia i wysyłali z życzeniami świątecznymi w świat. 

 
2. Otwarcie sezonu turystycznego  

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, w partnerstwie z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego oraz Miastem Płock w dniu 29 kwietnia 2018 r. oficjalnie otworzyła sezon 
turystyczny.  
Główne atrakcje przewidziane na te wydarzenie, miały miejsce na Placu Książęcym obok pomnika 
Bolesława Krzywoustego.  
Tam zlokalizowane były stoiska Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Płocka, 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz serwis 
rowerowy z firmy InterSport 
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w tym dniu zaproponowała mieszkańcom Płocka, jak i 
turystom spacer z przewodnikami turystycznymi. Tradycyjnie, w samo południe z Placu Książęcego 
wyruszył spacer turystyczny, w ramach którego przewodnicy miejscy, wcielą się w postacie 
historyczne związane z Płockiem. W czasie tej pieszej wędrówki, nie zabrakło emocji i 
niespodzianek. 
Do projektu przyłączyło się także Muzeum Mazowieckie i Regionalne Muzeum Poczty które 
zaproponowały bezpłatne zwiedzanie swoich instytucji oraz Ciuchcia Tumska, która specjalnie na 
ten dzień zaproponowała przejażdżki.  
 

3. Płocka Noc Muzeów  
19/20 maja 2018 r. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna była koordynatorem na terenie miasta 
Płocka realizowanego w całej Europie Nocy Muzeów. W ramach projektu wydane zostały plakaty 
oraz ulotki/mapy z informacją o otwartych punktach turystycznych w czasie tego wydarzenia. 
W roku bieżącym w ramach Płockiej Nocy Muzeów udostępnione zostały następujące obiekty: 
1. Rynek Starego Miasta 

Nocny spacer z duchami ulicami miasta poprowadzony przez przewodników turystycznych Płockiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej. Start godz. 21.00, zbiórka przy fontannie Afrodyta.  
2. Ratusz - Pl. Stary Rynek 1 

Zwiedzanie Ratusza z przewodnikiem i spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem 
Nowakowskim o godz.: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00. 
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3. Muzeum Mazowieckie – Kamienica – ul. Tumska 8 
Ekspozycje ożyją dzięki aktorom z Teatru Dramatycznego, rekonstruktorom i animatorom. Zagra 
Zespół Tryzna, a na pierwszych 300 szczęśliwców będzie czekać moneta z imiennym certyfikatem. 
Dla najmłodszych gra „Muzealny detektyw”.  
4. Muzeum Mazowieckie – Spichlerz - ul. K. Wielkiego 11B 

Wystawy stałe: „Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji”, „Kultura Mazowsza w 
ludowej wizji świata”. Dla najmłodszych gra „Muzealny detektyw”.  
5. Muzeum Mazowieckie – Muzeum Żydów Mazowieckich - ul. Kwiatka  

Wystawa „Marzec  1968” i inne wydarzenia towarzyszące. Dla najmłodszych gra „Muzealny 
detektyw”. 
6. Muzeum Diecezjalne - ul. Tumska 3A 

Warsztat z ikonopisania i zwiedzanie ekspozycji w Dawnym Opactwie Benedyktyńskim w godzinach 
18.00 – 22.00.   
7. Regionalne Muzeum Poczty - ul. Piękna 4b 

Zbiory ukazujące działalność poczty Płocka i Mazowsza Płockiego od czasów Stanisława Augusta 
Poniatowskiego do czasów współczesnych.  
8. Muzeum Historii Medycyny - ul. Zofii Nałkowskiej 7 

W godz. 18.00 – 20.00 prezentacja kolekcji sprzętów medycznych dr Włodzimierza Nowatorskiego. 
9. Bazylika Katedralna - ul. Mostowa 2  

Zwiedzanie wnętrz Katedry w godz. 22.00 – 23.30.  
10. Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - ul. Kazimierza Wielkiego 27A 

Zwiedzanie połączone z koncertami muzycznymi w godz. 18.00 – 22.00.  
11. Parafia Ewangelicko – Augsburska - ul. Kazimierza Wielkiego 39 

Zwiedzanie zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego oraz stojącej w pobliżu kaplicy w godz. 16.00 
– 20.00.  
12. Książnica Płocka - ul. Kościuszki 6 

W 100-lecie przyznania praw wyborczych kobietom Książnica Płocka organizuje Noc Muzeów 
poświęconą niezwykłym Polkom, zatytułowaną „Mamy tę moc – kobiety w Książnicy”.  
13. Płocka Galeria Sztuki - ul. Sienkiewicza 36 

Zaprasza do wejścia w malarski i wirtualny świat Zdzisława Beksińskiego.  
14. Dom Wł. Broniewskiego - ul. Kościuszki 24  

Zwiedzanie ekspozycji muzealnej i inne atrakcje.  
15. „MAŁACHOWIANKA” - ul. St. Małachowskiego 1 

LO im. Marsz. St. Małachowskiego zaprasza na nocne zwiedzanie zabytkowych części szkoły w 
godz. 18.00 – 23.30 (w grupach 20-osobowych, wejście co 15 minut).  
16. „JAGIELLONKA” - ul. 3 Maja 4  

LO im. Wł. Jagiełły zaprasza na zwiedzanie zabytkowych wnętrz szkoły w godz. 18.00 – 22.00 oraz 
inne atrakcje.   
17. „EKONOMIK” - ul. Abpa. Nowowiejskiego 4 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego zaprasza na wystawę fotograficzną od 
drugiej połowy XIX do XXI wieku, pt.:  „Mamy tyle lat, co Polska Niepodległa” oraz inne atrakcje.  
18. Foto – Club z Darmstadt – Pl. Stary Rynek 8, Dom Darmstadt  

Zaprasza w godz. 16.00 – 24.00 na wystawę fotograficzną pt.: „W drodze”.  
19. Czerwony Atrament - ul. Synagogalna 4 lok. 3 

Wykład o różnorodności gatunków kawy pt.: „Pierwsza podróż w świat kawy” (godz. 18.30). 
Wieczorny maraton czytania – Przyjdź, weź dowolną książkę z regału i zacznij czytać innym (18.00 
– 23.00).  
20. Kawiarnia Charlie - ul. Tumska 5a/ lokal 2 

Wystawa „Płock w obiektywie” – wystawa fotograficzna przygotowana wspólnie z Płocką Grupą 
Fotograficzną w godz. 18.00 – 24.00.  
21. RADIO RPL FM PŁOCK - Pl. Stary Rynek 4 

Zwiedzanie Redakcji Radia RPL FM, poznanie tajników pracy radiowców oraz dodatkowo 
stworzone zostanie jednodniowe Muzeum Sprzętów RTV rodem z PRL-u, po którym oprowadzać 
będą specjaliści od realizacji dźwięku.   
22. Ulica Tumska - (przy Muzeum Mazowieckim w Płocku) 

Klub Sportowy LOK „GROT” oraz Stowarzyszenie „GROT” zaprasza na pokaz niepowtarzalnej broni 
palnej od jej początków do czasów współczesnych.  
23. Ciuchcia Tumska  

Zaprasza na nocne kursy o godz. 18.30, 20.00, 21.00. 
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4. Prezentacja atrakcji turystycznych Płocka podczas ZOONOCY 
Podczas 6. edycji ZOONOCY w Płockim Ogrodzie Zoologicznym Płocka LOT miała możliwość jej 
uczestnikom zaprezentowania atrakcji turystycznych miasta Płocka. W ramach projektu Michał 
Stańczak – przewodnik turystyczny po Płocku przedstawił prezentację składającą się ze zdjęć 
przedstawiających największe atrakcje turystyczne Płocka. 
Podczas wieczornego spotkania wszystkich uczestników ZOONOCY (999 osób), na placu 
piknikowym w płockim ZOO przybliżyliśmy historię i najważniejsze atrakcje turystyczne miasta 
Płocka. 

 
5. Otwarty spacer z przewodnikami „100 lat niepodległości” 

Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprosiła na 
tematyczny spacer z przewodnikami, którzy przybliżyli sylwetki bohaterów rozsławiających Płock, a 
także wpływających na rozwój miasta na przestrzeni ostatnich stu lat. Podczas spaceru 
przedstawione zostały również najważniejsze zabytki kulturalne i historyczne naszego miasta. 
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu 
promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w 
tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. 
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także 
najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko 
pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa 
kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu 
międzykulturowego. 
Spacer poświęcony naszemu miastu odbył się 9 września 2018 r. Tradycyjnie spacer z Płocką 
Lokalną Organizacją Turystyczną rozpoczął się o godzinie 12.00, na Starym Rynku w Płocku, przy 
pomniku – ławeczce Druha Wacława Milke. 
W trakcie spaceru uczestnicy napotkali na swojej drodze ucharakteryzowane postacie, które 
opowiedziały o swoich dokonaniach oraz przełomowych dla miasta momentach. O wielu bohaterach 
można było dowiedzieć się, także ze znajdujących się na pobliskich placach pomnikach, a także z 
tablic pamiątkowych umieszczonych na staromiejskich budynkach, do których poprowadził 
odPLOTowy przewodnik. Podczas spaceru przybliżona została również historia miasta i jego 
dziedzictwa kulturowego. 
 

6. Dzień Kuchni Polskiej 
Dzień Kuchni Polskiej, to idea popularyzacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości polskich 
tradycji kulinarnych. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna pełni rolę lokalnego koordynatora.  
Od sześciu lat, dzięki zaangażowaniu płockich restauracji, płockie obchody Święta Niepodległości 
wzbogacane są okazją do rozkoszowania się smakiem tradycyjnych polskich potraw podczas akcji 
„Dzień Kuchni Polskiej”. Inicjatywa ta jest niedochodowym przedsięwzięciem społeczno-
kulturalnym, popularyzującym z okazji rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, polskie 
tradycje kulinarne, które należą przecież do naszego dziedzictwa kulturowego.  
Warunkiem przyłączenia się przez restauracje do przedsięwzięcia jest przygotowanie menu 
składającego się z tradycyjnych polskich specjałów w promocyjnych cenach, czyli niższych niż na 
co dzień.  
Z roku na rok w akcji bierze udział coraz więcej restauracji, a całe przedsięwzięcie spotyka się z 
dużym zainteresowaniem płocczan i nie tylko, którzy wybierają się do płockich lokali na świąteczny 
obiad. W 2018 roku w akcji udział wzięło 28 restauracji. 
Akcja, jak i również restauracje uczestniczące w niej, promowane były na portalu turystycznym 
www.turystykaplock.eu, na portalu społecznościowym Facebook oraz w lokalnych mediach. 

 

\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  
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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. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, 
należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

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

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

pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowanej 

85.59.B 

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

pozostała działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna 

93.29.Z 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja 
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy 
podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  
.Numer Kodu 

(PKD) 

turystyka i krajoznawstwo 
pozostała działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna 

93.29.Z 

--- --- --- 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą  

 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej 
działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów 
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

--- --- 

 tak

 tak 

 nie

 nie

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

 1. Informacja o przychodach organizacji 

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

421 985,60 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 420 335,60 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 650,00 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

d) Przychody finansowe 0,00 

e) Pozostałe przychody 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 535,60 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 131 550,00 
 0,00 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
b) ze środków budżetu państwa 0,00 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 131 550,00 
d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  288 250,00 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 
288 250,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 0,00 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 

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

e) ze spadków, zapisów 0,00 

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

2.4. Z innych źródeł 1 650,00 

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 

535,60 

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 
(w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania 
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1 Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” 535,60 

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

1 ---- 0,00  zł 

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: 464 108,62 535,60 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 201 694,60 535,60 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 650,00 0,00 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  0,00  

d) koszty finansowe 0,00  

e) koszty administracyjne  260 764,02  

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 0,00 

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

0,00 

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 218 641,00 

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.) 

 
 

 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

tak 

nie 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 
 

 

własność

użytkowanie wieczyste  

użyczenie  
dzierżawa  

 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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

 5 osoby 

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

4,50 etatu 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 38 osób 
 

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków  

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
29 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) 

2 

w 
tym: 

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

0 

 najem

nie  

nie  

nie  korzystała  

tak

tak



 

19 

 b) inne osoby 2 

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 209 824,45 

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 203 704,25 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 194 802,51 

– nagrody 0,00 

– premie 8 901,74 

– inne świadczenia  0,00 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 120,20 

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

6 120,20 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 6 120,20 

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

0,00 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić 
zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

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

3 772,30 

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 

9 670,47 
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12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
tak  

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00      zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy  

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

tak  

 
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

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

1 --- --- --- 0,00      zł 

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 --- --- - % - % 

nie  

nie  

nie  

 nie 
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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) 

 

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

organizacji 
 
 

Iwona Krajewska 
Prezes Zarządu  

Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 

Joanna Banasiak 
Skarbnik Płockiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej 
(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

 
 

 (dd.mm.rrrr) 

nie


