
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 2021-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina TCZEW

Powiat TCZEWSKI

Ulica 30 STYCZNIA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość TCZEW Kod pocztowy 83-110 Poczta TCZEW Nr telefonu 602452920

Nr faksu E-mail info@tmzt.tczew.pl Strona www www.tmzt.tczew.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-20

2004-05-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19289031200000 6. Numer KRS 0000020655

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

Janusz Landowski Prezes TAK

Eleonora Lewandowska Wiceprezes TAK

Jolanta Jank Wiceprezes TAK

Aneta Gruszczyńska Skarbnik TAK

Jarosław Bartoszewski Sekretarz TAK

Teresa Chyła członek Rady TAK

Maria Wasiewicz-Galińska członek Rady TAK

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

Edwin Kreft Przewodniczący TAK

Aleksander Markowski Wiceprzewodniczący TAK

Grażyna Sołtanowicz Sekretarz TAK

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2020 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej realizowało swoje cele statutowe poprzez następujące 
działania:
•integrowanie mieszkańców Tczewa oraz powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego - w wyniku realizacji 
projektu wydawniczego (publikacja R. Landowskiego „Na ziemi łagodnej…” oraz organizacja obchodów 50-lecia 
TMZT);
•współpraca z samorządami miast i powiatów (placówki kulturalno-oświatowe: Fabryka Sztuk, MBP, CKiS w Tczewie 
oraz Urząd Miejski w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Tczewie – organizacja obchodów 50-lecia TMZT, realizacja 
projektu wydawniczego);
•współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami twórczymi (Stowarzyszenie 
Inicjatyw Twórczych MANOWCE – spotkanie autorskie, Fundacja OKO-LICE Kultury oraz naukowcy i pomorscy 
regionaliści: prof. Maria Pająkowska-Kensik, prof. T. Linkner i prof. E. Jakiel -- projekty wydawnicze).

W roku 2020 TMZT organizowało i realizowało następujące wydarzenia:
•6 stycznia - udział członków TMZT w orszaku Trzech Króli – cykliczna impreza miejska (J. Bartoszewski, St. 
Kukowski);
•30 stycznia – udział członków TMZT w obchodach święta Miasta Tczewa – 100. rocznicy powrotu Tczewa do Polski 
– inscenizacja wkroczenia wojsk gen. Hallera do Tczewa i przemarsz na rynek - pl. Hallera (Fabryka Sztuk, Rada 
TMZT);
•5 lutego – udział członków TMZT w spotkaniu integracyjnym w Risto Cafe Kanion (Rada TMZT);
•26 lutego – emisja okolicznościowego znaczka turystycznego, upamiętniającego 50-lecie działalności TMZT z 
wizerunkiem ławeczki Romana Landowskiego, współzałożyciela TMZT (J. Landowski);
•25 kwietnia – udostępnienie prezentacji slajdowej na stronie internetowej TMZT, poświęconej 50-leciu działalności 
TMZT (St. Mrozek);
•29 kwietnia - udostępnienie wystawy plenerowej pn. „50 lat dla Tczewa i Regionu”, poświęconej 50-letniej 
działalności TMZT (E. Lewandowska, St. Mrozek, J. Landowski - realizacja we współpracy z Fabryką Sztuk w 
Tczewie,);
•30 czerwca – Walne Zebranie Członków w budynku CKZ „NAUKA” (Rada TMZT);
•5 sierpnia – spotkanie integracyjne członków TMZT w Turzu (G. Sołtanowicz);
•25 września – obchody 50-lecia działalności TMZT wraz z koncertem jubileuszowym w CKiS w Tczewie (Rada 
TMZT);
•16 października – spotkanie on-line z Natalią Zacharek, autorką „Kociewskich Demonów Ludowych”, prezesem 
Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych MANOWCE (J. Landowski - realizacja we współpracy z MBP w Tczewie);
•26 października-10 listopada – posadzenie alei dębowej z inicjatywy Rady TMZT dla upamiętnienia jubileuszu 50-
lecia TMZT (J. Landowski i Urząd Miejski Tczew);
•11 grudnia – promocja książki Romana Landowskiego „Na ziemi łagodnej. Dawno temu i jeszcze dawniej na 
Kociewiu”, wydanej w wyniku realizacji projektu dofinansowanego przez Gminę Miejską Tczew i Powiat Tczewski – 
retransmisja nagrania w studiu TV TeTka oraz emisja nagrania w mediach społecznościowych (J. Landowski, M. 
Pająkowska-Kensik, L. Zdrojewski);
•14-30 grudnia – dystrybucja i wysyłka książek do placówek bibliotecznych i kulturalno-oświatowych na terenie 
Kociewia (M. Wasiewicz-Galińska, M. Wojciechowski, J. Landowski).

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

1950

0

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-26 2



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

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

nie dotyczy

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

Publikacja książkowa Romana Landowskiego Na ziemi 
łagodnej. Dawno temu i jeszcze dawniej na Kociewiu, 
została wydana w wyniku realizacji zadania publicznego 
dofinansowanego przez Gminę Miejską Tczew (w 
kwocie 10 000 zł) i Powiat Tczewski(w kwocie 5 000 
zł).Rezultatem projektu było wydanie publikacji w 
nakładzie 300 egzemplarzy. Publikację przygotowano i 
przekazano dla uczestników 6. Kongresu Kociewskiego i 
uczestników Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. R. 
Landowskiego. Książkę wydano w 100. rocznicę 
powrotu Pomorza do Polski, 760. rocznicę nadania praw 
miejskich miastu Tczew, 50. rocznicę działalności TMZT i 
w roku 6. Kongresu Kociewskiego. 
Wydaną książkę oceniono nie tylko jako pomoc w 
poznaniu historii, mowy i zwyczajów ludności 
zamieszkujących obecny teren Kociewia, ale też jako 
przewodnik po miastach                   i miejscowościach 
Regionu. Publikacja zawiera też cenne opisy wartości 
przyrodniczych, turystycznych i kulturowych, a także 
przybliża część pomorskiego dziedzictwa kulturowego i 
sztuki sakralnej, zachowanych na Kociewiu. Recenzje 
naukowe książki utwierdziły realizatora projektu o 
słuszności jej wydania, co jednocześnie przyczynia się do 
pogłębiania integracji społeczności Kociewiaków i 
procesu utrwalania tożsamości regionalnej 
mieszkańców 3 powiatów Pomorza.
Książka jako trwały rezultat projektu stała się 
materiałem edukacyjnym na konferencje bibliotekarzy

522,50 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) 20 441,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20 441,20 zł

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

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Głównym działaniem zaplanowanym na 2020 r. były 
obchody 50-lecia działalności TMZT. 
W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia TMZT 
zrealizowano: 
•emisję okolicznościowego znaczka turystycznego, 
upamiętniającego 50-lecie działalności TMZT z 
wizerunkiem ławeczki Romana Landowskiego, 
współzałożyciela TMZT;
•prezentację slajdową na stronie internetowej TMZT, 
poświęconą 50-leciu działalności TMZT 
•wystawę plenerową pn. „50 lat dla Tczewa i Regionu”, 
poświęconą 50-letniej działalności TMZT 
•film prezentujący 50 lat działalności TMZT, 
wyemitowany podczas uroczystej gali jubileuszowej w 
CKiS (25 września), następnie udostępniony w mediach 
społecznościowych i na kanałach informacyjnych
•wykonanie gadżetów upamiętniających jubileusz 50-
lecia TMZT (długopisy, notesy, teczki, torby, dyplomy, 
medale pamiątkowe – przekazane podczas WZC 30 
czerwca i na gali jubileuszowej 25 września;
•nadanie tytułów honorowych członków TMZT (Stefan 
Kukowski, Stefan Mrozek podczas WZC 30 czerwca) oraz 
przyznanie nagród Denar Tczewski – Samborowa 
Podzięka (MBP w Tczewie, CKiS w Tczewie, OPP w 
Starogard
uroczystą galę jubileuszową obchodów 50-lecia 
działalności TMZT wraz z koncertem w CKiS w Tczewie, 
25 września.

905,10 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 
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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) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 441,20 zł

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 1 427,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 427,60 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. 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)

20 950,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Wydanie publikacji książkowej Na ziemi łagodnej. Dawno temu i jeszcze dawnej na Kociewiu 522,50 zł

2 Organizacja obchodów jubileuszu działalności TMZT 905,10 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 15 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 20 950,67 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -509,47 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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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.

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

1 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

65 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)

14 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

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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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 170,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 170,00 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)

97,50 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

1 170,00 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

brak informacji

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Janusz Landowski Eleonora 
Lewandowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-26

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