
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-07-06

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

2004-03-05

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 Tralewski Przewodniczący Zarządu TAK

Ewa Buss Wice Przewodnicząca 
Zarządu

TAK

Lidia Olszewska Sekretarz TAK

Jan Książczyk Skarbnik TAK

Grażyna Śliwińska Członek Zarządu TAK

Bożena Trocka-Dąbrowa 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)

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

Konserwacja eksponatów Muzeum Historii Łasku - zapłacono za restaurację stołu kuchennego, 
który jest częścią składową zestawu mebli kuchennych (1.199,25 zł). Wykonano tablice 
informujące umieszczone przy czterech odrestaurowanych mogiłach, nagrobkach na Łaskim 
Cmentarzu - ujętych w zasobie wojewódzkiej ewidencji zabytków (2.999,99 zł.)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Poradowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Leopold Rozwandowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Władysław Wajszczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Główne działania prowadzone były w oparciu o umowę z Gminą Łask z dnia 18 czerwca 2020 r. na wsparcie 
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem 
"Organizacja wydarzeń kulturalnych w szczególności w formie wystaw, konkursów, spotkań z twórcami, działalności 
wydawniczej". Zgodnie z planem pierwszym działaniem była wystawa fotografii "Natura - uchwycona w kadrze" 
zorganizowana w Galerii pod Korabiem Biblioteki Publicznej w Łasku w okresie od lipca do końca września 2020 r. 
Swoje prace przedstawiła Kamila Olszewska - członek Towarzystwa. Wystawiła 40 fotografii w formacie A-3. 
Wydrukowano 10 plakatów informujących o wystawie. Przy organizacji wystawy pomagali, jako wolontariusze, 
pracownicy Biblioteki Publicznej w Łasku. Wkład osobowy wyniósł 174,00 zł.
W dniu 16 października 2020 r. odbyło się spotkanie z członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski - 
P. Krzysztofem Malinowskim z Łasku-Kolumny. Spotkanie odbyło się pod hasłem przewodnim "Genealogia jest dla 
każdego". Wydarzenie miało miejsce w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury i uczestniczyli w nim 
mieszkańcy Łasku z różnych środowisk i w zróżnicowanym przedziale wiekowym. Pomocą służyli wolontariusze - 
pracownicy Łaskiego Domu Kultury. Wkład osobowy oszacowano na kwotę 174,00 zł. Wydrukowano 10 plakatów 
informujących o spotkaniu.
W październiku 2020 r. wydrukowano 60 egzemplarzy tomiku bajek i wierszy "Bajeczki ŁASKoteczki", ilustrowanego 
przez sekcję malarską  Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydawnictwo powstało dzięki wolontariatowi 
pracowników Łaskiego Domu Kultury i działającej tam grupie literackiej "Na Progu". W związku z pandemią 
koronawirusa nie można było zorganizować w pełni planowanego zakresu działań. Wkład osobowy wyniósł 203,00 
zł.
W ostatnim kwartale trwały prace przy opracowaniu książki "Historia łaskich organizacji i stowarzyszeń w I połowie 
XX wieku". Całość prac wykonana była w ramach wolontariatu wycenionego na 928,00 zł. Wydrukowano 292 
egzemplarze książki. Mogła ona powstać dzięki włączeniu się do prac nad nią pracowników Muzeum Historii w Łasku 
oraz Biblioteki Publicznej w Łasku. Pandemia spowodowała to, że nie można było zorganizować spotkania 
promującego książkę. Książka została przekazana nieodpłatnie do Biblioteki Publicznej w Łasku i jej filii, bibliotek 
bublicznych w powiecie oraz do bibliotek szkół ponadpodstawowych w powiecie łaskim.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

Osoby prawne

2500

3
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Towarzystwo zrealizowało cztery zadania powierzone 
przez Gminę Łask, określone w umowie z 18 czerwca 
2020 r.
Ochrona i dbałość o zabytkowe mogiły na Łaskim 
Cmentarzu. Ustawienie czterech tablic granitowych 
informujących o odrestaurowaniu zabytkowych 
mogił/nagrobków.
Zapłacono za restaurację stołu kuchennego, który jest 
częścią składową  zestawu mebli kuchennych w Muzeum 
Historii Łasku. Zgodnie z planem pierwszym działaniem 
była wystawa fotografii "Natura - uchwycona w kadrze" 
zorganizowana w Galerii pod Korabiem Biblioteki 
Publicznej w Łasku w okresie od lipca do końca września 
2020 r. Swoje prace przedstawiła Kamila Olszewska - 
członek Towarzystwa. Wystawiła 40 fotografii w 
formacie A-3. Wydrukowano 10 plakatów informujących 
o wystawie. Przy organizacji wystawy pomagali, jako 
wolontariusze, pracownicy Biblioteki Publicznej w Łasku.
W dniu 16 października 2020 r. odbyło się spotkanie z 
członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej 
Polski - P. Krzysztofem Malinowskim z Łasku-Kolumny. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem przewodnim 
"Genealogia jest dla każdego". Wydarzenie miało 
miejsce w Galerii z Fortepianem Łaskiego Domu Kultury 
i uczestniczyli w nim mieszkańcy Łasku z różnych 
środowisk i w zróżnicowanym przedziale wiekowym. 
Pomocą służyli wolontariusze - pracownicy Łaskiego 
Domu Kultury.

1 202,25 zł

2 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Organizacja kwesty na odnowę zabytkowych grobów na 
Łaskim Cmentarzu w okresie pandemii była bardzo 
trudna. Nie można było przeprowadzić jej bezpośrednio 
na cmentarzu a jedynie poprzez wpłaty na konto 
bankowe oraz do puszki wystawionej w punkcie 
Informacji Turystycznej. Istotną rolę w upowszechnianiu 
tradycji narodowej odegrało wydanie książki "Historia 
łaskich organizacji i stowarzyszeń w pierwszej połowie 
XX wieku", która dotarła do szerokiego grona 
mieszkańców Łasku i najbliższych okolic. W ostatnim 
kwartale trwały prace przy opracowaniu książki. Całość 
prac wykonana była w ramach wolontariatu 
wycenionego na 928,00 zł. Wydrukowano 292 
egzemplarze książki. Mogła ona powstać dzięki 
włączeniu się do prac nad nią pracowników Muzeum 
Historii w Łasku oraz Biblioteki Publicznej w Łasku. 
Pandemia spowodowała to, że nie można było 
zorganizować spotkania promującego książkę. Książka 
została przekazana nieodpłatnie do Biblioteki Publicznej 
w Łasku i jej filii, bibliotek publicznych w powiecie oraz 
do bibliotek szkół ponadpodstawowych w powiecie 
łaskim.

0,00 zł
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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 zysków i strat) 9 960,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 635,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 325,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 100,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 3 000,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Towarzystwo oddało w ręce czytelników publikację 
o Kolumnie, niegdyś odrębnej miejscowości, a dziś 
- dzielnicy Łasku. Książka została wydrukowana w 
roku 2019 a wpływy z jej sprzedaży zasiliły konto 
Towarzystwa również w roku 2020. Ogólny nakład 
to 1000 egzemplarzy.
Umożliwienie nabycia książki pt. "Kolumna - 
Miasto Las Kolumna, Osiedle Kolumna Las, 
Dzielnica Łasku". Czynny udział członków 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej w 
uroczystościach gminnych i powiatowych o 
charakterze państwowym i lokalnym został bardzo 
ograniczony z powodu pandemii koronawirusa.

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 498,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 202,25 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

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)

9 084,46 zł

37,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

12,00 zł

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.

1 Konserwacja eksponatu Muzeum Historii Łasku - zapłacono fakturę za restaurację stołu 
kuchennego, który jest częścią składową zestawu mebli kuchennych. Zwiedzający będą mogli 
"przenieść" się w I połowę XX wieku.

1 202,25 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 133,68 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 826,72 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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 
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)

8 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

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
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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 
(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) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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

Na zakres działania organizacji zdecydowany wpływ miała pandemia, a w szczególności wprowadzony reżim 
sanitarny. Szczególnie odczuliśmy to w prowadzonej kweście na odnowę zabytkowych grobów na Łaskim Cmentarzu 
(skutki finansowe, aktywny wolontariat).

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Sławomir Tralewski, Ewa Buss, 
Lidia Olszewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-06

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