
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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina ŁAGÓW

Powiat ŚWIEBODZIŃSKI

Ulica LIPOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŁAGÓW Kod pocztowy 66-220 Poczta ŁAGÓW Nr telefonu 514946614

Nr faksu 683412343 E-mail magiel.lagow@onet.pl Strona www www.plener-lagow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-10-24

2012-10-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08036378900000 6. Numer KRS 0000331305

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

Agnieszka Ciernioch Prezes TAK

Irena Łużyńska Członek Zarządu TAK

Stanisława Lipska Skarbnik 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

Alla Trofimenkova-
Herrmann

Przewodnicząca rady TAK

Anna Borcz członek NIE

Ryszard Rogala członek NIE

Anna Szymanek-Lange członek NIE

"ŁAGOWSKI DOM ARTYSTY"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Fundacja Łagowski Dom Artysty w 2000 roku zajmował się realizacją zadań zaplanowanych wcześniej ale w 
warunkach sytuacji epidemiologicznej organizatorzy dostosowywali się do aktualnych warunków i działali w grupach 
maloiliościowych i na świeżym powietrze. Mamy przystosowany do tego teren i jak wiadomo Łagów jest kurortem 
słynnym swoim powietrzem.  
Wsparcie swoich działań otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego, CZG-12 i Urzędu Gminy Łagów. Uczestnikami 
projektów byli łagowianie oraz mieszkańcy terenów o ściennych. Tytuły i terminy realizowanych projektów to: „Łagów 
tworzy swoje imię”  termin 01.08.2020 – 31.12.2020;  „MÓJ WIDOK Z GÓRY SMIECIOWEJ” aktywna edukacja 
ekologiczna  CZG-12 :Re-akcja”20 termin 11 kwietnia-30 listopada 2020r.; „Magiel kulturalny” termin 01.06.2020r.- 
31.12.2020r. .   
Efektem bezpośrednim realizacji trzech zadań było: jeden Międzynarodowy Plener malarski uczestniczyły 16 osób z 
kraju u za granicy; 5 warsztatów zajęciowych tj. 50 zajęć uczestniczyły w których 160 osób.  Organizatorom 
pomagały instruktorów 4 i 3 wolontariuszy. Realizacja zadań posłużyła wspieraniu rozwoju kultury i podtrzymywaniu 
tradycji oraz rozwijaniu talentów artystycznych wśród przedstawicieli lokalnego społeczeństwa. Beneficjenci nie tylko 
realizowali swoje pomysły pod okiem instruktora, ale zdobywali nowe umiejętności praktyczne, nawiązali kontakty, 
wymieniali się doświadczeniami. Realizacja zadania służyła wspieraniu rozwoju kultury i podtrzymywaniu tradycji 
oraz rozwijaniu talentów artystycznych wśród przedstawicieli lokalnego społeczeństwa. grupa amatorów (twórców) 
skupionych wokół fundacji oraz chętni mieszkańcy Gminy Łagów i Powiatu Świebodzińskiego (w różnym wieku). 
Zajęcia związane były z artystycznymi i rękodzielniczymi tradycjami naszego regionu, które miały wpływ na życie 
kulturalne Łagowa od lat powojennych do współczesności. Zorganizowano warsztaty z odnowienia starych rzeczy, 
rzeźby i malowania na tkaninie, fotografii, rysunku i malarstwa prowadziły doświadczony instruktorzy. Zajęcia 
organizowane były na podwórku Galerii Magiel (przy Jez. Łagowskim) i Brama Marchijska. Z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną przestrzegano zasady zachowania dystansu. Formą prezentacji (wystawy) dorobku zajęć jest 
prezentacja prac w formie elektronicznej na ekranie ledowym tak w trakcie zajęć jak i na zakończenie projektu w celu 
wymiany doświadczeń. W wyniku przeprowadzenia warsztatów powstały album „znaki łagowskie” (pejzaże, kwiaty, 
zamki, pałace) tj. rysunki i obrazy, powstały też mały rzeźby w drewnie i bloczkach mydła. Opracowano również trzy 
pamiątkowe tablicę do galerii sławnych postaci „Miasta Artystów Łagowa” –zostały wybrany prof. Andrzej Strumiłło – 
malarz, pedagog z zakresu sztuk plastycznych. Uczestnik pierwszych plenerów malarskich w Łagowie. Nazywano go 
„pierwszym rybakiem wśród malarzy na łagowskim plenerze”. Dwa drugich twórcy to Anna Szymanek-Lange świetna 
ceramiczka, grafik i malarz oraz  Ryszard Rogala jeden z najlepszych akwarelistów kraju, gwiazda międzynarodowa i 
przyjaciel Łagowa.
Osiągniętą zmianą społeczną dzięki realizacji zadania – dzięki przeprowadzonym zajęciom uczestnicy mieli 
możliwość obcowania ze sztuką i kulturą, nabycia nowych nawyków plastycznych. Pobudzono ich do zapoznania się 
z tradycjami i historycznymi/kulturalnymi faktami i wydarzeniami na terenie miejscowości i Ziemi Lubuskiej.                 
                                                                                       Zaproponowano odbiorcom miejscowym i gościom gminy 
ciekawe formy obcowania z kulturą sztuk wszelakich,  malarstwa, rzeźby  i innych form prezentacji sztuk wizualnych.. 
Ma to pozytywne działanie do budowania świadomości przynależności do społeczności lokalnej oraz wpływ na 
przeciwdziałanie ich wykluczeniu   społecznemu oraz w sferze kultury w tym kultury wysokiej;
Co do wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania – wytworzone prace i album „znaki 
łagowskie” jak i doświadczenia z realizacji wykorzystywane będą w dalszej działalności naszej fundacji.
Sumując rezultaty projektu możemy powiedzieć ze :  Pokazano mieszkańcom że spotkanie ze sztuką jest ciekawym 
narzędziem edukacji dzieci i młodzieży; Uczestnicy-emeryci, renciści i bezrobotni,  uzyskają możliwość realizowania 
swoich rękodzielniczych możliwości i zapoznania się z lokalną twórczością; Przygotowano dokumentacje 
pamiątkowego katalogu obrazującego dorobek uczestników XXVI pleneru i warsztatów (poszukujemy sponsorów na 
wydanie); Monitorowano przebieg zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem, udokumentowano podjęte 
działania w Internecie, poprzez media, druk informacyjnych materiałów i plakatów oraz przez wykonane archiwum 
zdjęciowe; Przygotowano sprawozdanie merytoryczno – finansowego z realizacji zadania; Przygotowano 
dokumentacja zdjęciowa  realizacji zadania i elektroniczna ;Wykonano promocję zadania w formie ustnej i 
telefoniczne, plakatów ulotek; Zorganizowano ponad plan: Wyjazdy edukacyjno-poznawcze po jeziorach łagowskich i 
okolicach; Wykonana 1 prezentacja projektu w całości wyświetlona na ekranie liedowym. CD z prezentacją otrzymali 
wszyscy chętny  uczestnicy zadania. Mamy plany na następny lata i żyjemy ich realizacją.
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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

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

1. Organizacja całorocznych warsztatów i zajęć 
plastycznych dla osób zainteresowanych (dzieci, 
młodzież i osoby wieku emerytalnego) - twórców i 
rękodzielników. 2. Organizacja tradycyjnego pleneru 
pod nazw. "Niebo w Zieleni" XXV Międzynarodowy 3. 
Oznakowanie wybranych miejsc w Łagowie związanych 
z ważnymi wydarzeniami kultury i upamiętnienie imion 
twórców dla kulturalnego wizerunku Łagowa od 
pierwszych lat powojennych do dnia dzisiejszego 
(tablice pamiątkowe). Przedstawienie w dostępnej 
formie nazwiska słynnych twórców, którzy realizowali 
się artystycznie w Łagowie.

1 677,10 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 

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

1200

0
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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) 30 706,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 26 750,21 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) 3 956,65 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 poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 677,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 677,10 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)

22 961,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Działania statutowe, warsztaty dla dzieci i dorosłych. promocja działań, plener międzynarodowy i 
kontakty z twórcami.

1 677,10 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 22 961,92 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 744,94 zł
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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

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

0 osób fizycznych

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

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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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)

3 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 
(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
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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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Stanisława Lipska, Irena 
Łużyńska Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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