
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-06-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁASK

Powiat ŁASKI

Ulica 9 MAJA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość ŁASK Kod pocztowy 98-100 Poczta ŁASK Nr telefonu 436753527

Nr faksu E-mail 
towarzystwotpzl@gmail.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 73102046500000 6. Numer KRS 0000198329

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

Sławomir Janisław 
Tralewski

Przewodniczący Zarządu TAK

Ewa Katarzyna Buss Wiceprzewodniczący 
Zarządu

TAK

Lidia Zofia Olszewska Sekretarz Zarzadu TAK

Jan Adam Książczyk Skarbnik TAK

Bożena Trocka-Dąbrowa Członek Zarządu TAK

Grażyna Śliwińska Członek Zarządu TAK

Bogdan Lisiecki Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁASKIEJ
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Stanisław 
Poradowski

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Władysław Stanisław 
Wajszczyk

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Włodzimierz Bronisław 
Walczak

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania podjęte przez organizację skierowane były na wykonanie zadania publicznego 
"Działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja imprez kulturalnych w szczególności w 
formie wystaw i działalność wydawnicza" w okresie od 01.05. do 31.12.2014 r. określonego w umowie 
zawartej w dniu 14 marca 2014 r. pomiędzy Gminą Łask a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej.
W maju, we współpracy z Łaskim Domem Kultury zorganizowaliśmy wystawę prac Pani Krystyny Papugi 
pn. "Gobeliny". Była to wystawa tkaniny artystycznej artystki, która ma w dorobku kilkanaście wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju, a także w Niemczech i Holandii. Wiele Jej prac znajduje się w 
prywatnych zbiorach w kraju i za granicą. W ramach akcji promującej i informującej o działaniu 
wydrukowano 10 szt. plakatów i 50 szt. zaproszeń-folderów. 
W czerwcu wydrukowano albumik zdjęć-pocztówek "Łask - od lat powojennych do 1975 roku" w ilości 
300 kompletów składających się z 20 pocztówek z krótkim opisem w językach: polskim, angielskim i 
niemieckim. Podjęliśmy szeroką akcję promującą i informującą o działaniu, skierowaną w szczególności 
do mieszkańców Gminy Łask, zorganizowaliśmy spotkanie z okazjonalną prelekcją wygłoszoną przez 
Pana Albina Gajdę. Skorzystaliśmy z wolontariatu pracowników Biblioteki Publicznej w Łasku, przyjaciół 
Towarzystwa i jego członków. 
W listopadzie, wspólnie z Biblioteką Publiczną w Łasku, zorganizowaliśmy spotkanie z ciekawą 
osobowością - prof. Markiem Koterem nt. "Geneza rozwoju urbanistycznego Łasku". W ramach 
promocji i informacji o spotkaniu wydrukowano 5 szt. plakatów i 100 szt. zaproszeń-folderów. 
Zakupiono i wręczono kwiaty honorowemu członkowi Towarzystwa, a dla wszystkich uczestników 
spotkania przygotowano skromny poczęstunek. Do przygotowania w/w spotkania włączeni zostali 
wolontariusze i specjaliści z Biblioteki Publicznej w Łasku.
W grudniu zorganizowaliśmy wspólnie z Łaskim Domem Kultury wystawę grafiki komputerowej Ewy 
Kantorczyk i malarstwa Ewy Pieluchy. W ramach wolontariatu opracowano wzory plakatu i zaproszenia-
folderu, które wydrukowano w ilości 6 szt. i 50 szt. Przygotowano też symboliczny poczęstunek dla 80 
osób.
Towarzystwo było reprezentowane na uroczystościach gminnych i powiatowych, składaliśmy kwiaty na 
cmentarzu i pod Pomnikiem Niepodległości. Aktywnie wspieraliśmy ogólnopolską akcję Narodowe 
Czytania, czytania "Trylogii" H. Sienkiewicza. Zachęcaliśmy do przekazywania eksponatów, 
dokumentów i zdjęć do Muzeum Historii Łasku.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizacja, promocja i 
zarządzanie imprezami 
takimi, jak: targi, wystawy, 
kongresy, konferencje, 
spotkania. Towarzystwo 
organizuje festiwale, 
konkursy, przeglądy, 
sympozja naukowe, 
konferencje, zjazdy, 
spotkania autorskie, 
wystawy i inne imprezy 
promujące miejscową 
kulturę, znane osobistości 
życia społecznego, 
naukowego i  kulturalnego 
pochodzące z Ziemi Łaskiej 
lub związane działalnością z 
naszym 
regionem.Wydawanie 
katalogów, materiałów 
reklamowych, fotografii, 
rycin i pocztówek, 
plakatów, reprodukcji dzieł 
sztuki i pozostałych 
wyrobów drukowanych. 
Towarzystwo wydaje 
samodzielnie i wspomaga 
podmioty oraz osoby 
wydające dzieła kulturalne 
oraz prace naukowe 
inspirowane kulturą Ziemi 
Łaskiej. Towarzystwo 
przyznaje wyróżnienia o 
nazwie "Zasłużony dla Ziemi 
Łaskiej" honorujące osoby 
lub instytucje zasłużone dla 
regionu.
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podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Konserwacja i ochrona 
miejsc i budynków 
zabytkowych i 
historycznych oraz 
zabytkowych obiektów 
ruchomych. Towarzystwo 
inspiruje i wspiera 
inicjatywy twórcze 
podejmowane w celu 
popularyzacji kultury, 
pielęgnowania tradycji i 
upowszechniania wiedzy 
związanej z Ziemią Łaską. 
Szczególną troską 
Towarzystwa jest tworzenie 
i funkcjonowanie izb 
regionalnych i Muzeum 
Historii Łasku, zapewnienie 
środków na konserwację 
przekazywanych i 
pozyskiwanych 
eksponatów. 
Występowanie do władz 
lokalnych o objecie opieką 
obiektów zabytkowych i 
historycznych (dwór 
Łaskich, obelisk Jana 
Łaskiego). Zwrócenie uwagi 
na konieczność 
zapewnienia obecności 
archeologów przy 
prowadzonych pracach 
ziemnych przy budowie 
kanalizacji sanitarnej 
deszczowej w Łasku.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,956.72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,956.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.72 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

2,683.74 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

23.50 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 2,200.00 zł

2,707.24 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,707.24 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

249.48 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

9.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

organizacji

Sławomir Janisław Tralewski - 
Przewodniczący Zarządu  

17.06.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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