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Sprawozdanie merytoryczno-finansowe 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” za 2019 rok 
 

 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.  

Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest: 
1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z PKD  
2. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z 
PKD 
3. wydawanie książek 58.11.Z PKD 
4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z PKD 
5. działalność agentów turystycznych 79.11.A  PKD 
6.  działalność pośredników turystycznych 79.11.B PKD 
7. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD 
8. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD 
9. działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD 
10. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B PKD 
 
2. Działalność rozpoczęto na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000289491 w 
oparciu o postanowienie z dnia 26 września 2007 roku Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz uzyskano numer identyfikacyjny REGON 060305098. 
 
3. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

• kreowanie wizerunku rozwoju regionu turystycznego obejmującego Roztocze i terenów  przyległych 

• integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji 

i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym Roztocza 

 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze i tereny przyległe 

 działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki 

 propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

kulturowego Roztocza i terenów przyległych 

 stworzenie oraz promocja systemu informacji turystycznej i rezerwacji turystycznej 

 działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej 

 opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze Roztocza i terenów przyległych 

 inicjowanie i kreowanie  działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki 

 prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki 

 aktywizacja obszarów wiejskich Roztocza i terenów przyległych poprzez rozwój na jego terenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą 

 stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych, koordynacja działań 

w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie Roztocza  

i terenów przyległych 

 promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku 

 realizacja zadań inwestycyjnych związanych z turystyką, rekreacją, kulturą  

i wypoczynkiem. 
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 4. Sprawozdanie merytoryczne i  finansowe obejmuje okres od 001.01.2019 
r. do 31.12.2019 r. 
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości 
kontynuacji  działalności. 

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych    
prowadzonych zgodnie z polityką rachunkowości wdrożoną uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia. 
 
7. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło działalność gospodarczą: 
sprzedaż wydawnictw turystycznych (przewodników, map, planów, pocztówek, 
pamiątek, literatury tematyce regionalnej). Sprzedaż odbywała się w biurze Informacji 
Turystycznej w Tomaszowie Lubelskim. 
 
8. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło działalność statutową: 
 
a) Prowadzenie punktu informacji turystycznej.  
Rok 2019 okazał się bardzo dobry dla turystyki krajowej. Ilość osób bezpośrednio 

obsłużonych w punkcie IT w Tomaszowie – ok. 2100; w tym 130 obcokrajowców. 

Ponadto na bieżąco udzielana była informacja przez telefon, pocztę elektroniczną oraz 

fanpage na portalu społecznościowym Facebook (ta forma komunikacji cieszy się coraz 

większą popularnością). 

 
b) Udział w imprezach targowych: 

 Udział przedstawicieli LOT Roztocze w targach turystycznych w ramach lubelskiego 
stoiska regionalnego oraz we współpracy z miastem Zamość i BT Quand. 
 
c) Udział w imprezach plenerowych (promocja walorów Roztocza i terenów przyległych -  
wybrane); 

 "Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej" przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie 

(5 czerwca)  

 Jarmark Galicyjski w Narolu  (6 lipca) 

 Gorajec/Festiwal Folkowisko (14 lipca) 
 Dni Otwarte Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec, wraz z Kołem 

Gospodyń Wiejskich z Huty Tarnawackiej oraz KGW Lubczyk z Lubyczy Królewskiej  

(5 sierpnia) 

 Cieszanów Rok Festiwal (15-17 sierpnia) 

 Dożynki, festiwale maryjne, warsztaty 

 Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim (15 września). 
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d) Udział Prezesa LOT Roztocze w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach 
branżowych; 

 Udział (dwa razy) w spotkaniu dotyczącym utworzenia Leśniej Trasy 
Rowerowej (Starostwo Powiatowe w TL) 

 Udział (dwa razy) w spotkaniu dotyczącym utworzenia Trasy Geoturystycznej 
Roztocza Wschodniego (Radruż) 

 Udział w spotkaniu dotyczącym utworzenia Trasy Geoturystycznej Roztocza 
Wschodniego (Susiec) 

 Posiedzenia Komisji Edukacji Leśnej na lata 2019-2029 – 2 spotkania 
 Udział w cyklu szkoleń dotyczących marketingu regionalnego zorganizowanych 

przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną (Lublin) 
 Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące działalności agroturystycznej 

"Postaw na agroturystykę w swoim gospodarstwie" w Jędrzejówce koło Narola 

 26-27 listopada 2019 roku w Janowie Podlaskim, Ogólnopolskie Forum POT-ROT-
LOT 

 debata „Burmistrz, dzieci i roboty” 
 współpraca z Ogólnopolskim Porozumieniem Lokalnych Organizacji Turystycznych, 

aktywne uczestnictwo w dyskusjach o polskiej turystyce, dzięki zrzeszeniu 
pośrednie uczestnictwo w pracach nad nową ustawą o Polskiej Organizacji 
Turystycznej i lobbowaniem za opłatą turystyczną jako elementem finansowania 
LOT-ów. 

 Złożony został wniosek w ramach projektu „Polskie Marki Turystyczne”.  
 
e) Udzielone wsparcie organizacyjne 

 
 Międzynarodowy Rajd Rowerowy Lubycza Król. - Rawa Ruska. 
 Wsparcie promocyjne i organizacyjne Festiwalu Kultury Pogranicza – Folkowisko 

2019 w Gorajcu.  
 Rock Festiwal 2019 w Cieszanowie. 
 Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem,  
 wsparcie promocyjne przy akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny 

(dwie edycje w 2019 roku), w edycji jesiennej w akcji brała udział Stadnina Pod Lasem 

z Dąbrowy Tomaszowskiej, ogólnopolski konkursu „Na Wsi Najlepiej". 

 Konferencje i konkursy prasowe i internetowe. 
 

f) Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi:  
 

 współpraca z mediami: radio, prasa, telewizja, portale internetowe 

 informacje o działalności: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, portale 

internetowe  

 wywiady w Katolickim Radio Zamość, TVP Lublin, Radio Złote Przeboje, Radio 

Lublin,  
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 współpraca z: magazynami „DobreRady”, „TwójStyl”, „PanCogito”, 

magazyn podróżniczym Poznaj Świat, serwisem PodróżeGazeta.pl 

 nadsyłanie treści redaktorom tworzącym program telewizyjny 

„Zakochaj się w Polsce” - cykl reportaży ogólnopolskich w TVP 1, oraz redakcjom 

tworzącym materiały promocyjne dotyczące Roztocza 

 organizacja konkursów internetowych  

 stałe prowadzenie profilu Roztocze na portalu społecznościowym Facebook 

 prowadzenie portalu roztoczewita.pl 

 wraz z Kroniką Tygodnia współtworzenie cyklu konkursów o tematyce 

turystycznej, w których nagrody ufundowane zostały przez Zarząd LOT Roztocze 

(dukaty lokalne) 

 Nieodpłatne udostępnianie fotografii i treści do publikacji lokalnych („Ziemia 

Tomaszowska”, album „Powiat Tomaszowski”). 

 
g) Wydawnictwa i produkty 

 Prowadzenie (Prezes LOT) portalu roztoczewita.pl – 619 000 użytkowników, 
artykuły, które ukazały się w roku 2019 – 104 artykuły: 

 WOŚP w Cieszanowie 
 Renata Przemyk w Narolu [27 stycznia]  
 Weekend za pół ceny [zgłoszenia do 12 lutego] 
 Cieszanów Rock Festiwal [15-17 sierpnia]  
 Ogólnopolski Bieg Hetmański [20 stycznia]  
 Puchar Roztocza w narciarstwie biegowym  
 Międzynarodowy Turniej Szachowy w Rachaniach 
 Ferie na Roztoczu  
 Miejsce przyjazne turystom w Rogóźnie  
 Spotkanie autorskie z ks. Witkiem Bednarzem [15 lutego]  
 Festiwal Folkowisko z europejską nagrodą EFFE  
 Weekend za Pół Ceny także na Roztoczu  
 Grodzisko w Wólce Łosinieckiej [NOWOŚĆ]  
 Będzie nowa ścieżka rowerowa duktami leśnymi  
 Bitwa o Czerwień [22-23 czerwca]  
 Szkolenie w Cieszanowie [22 marca]  
 Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu [14 kwietnia]  
 Akcja charytatywna [Bełżec, Lubycza, Tomaszów]  
 Kiermasze Wielkanocne [kiedy, gdzie?]  
 Spotkanie w Radrużu, 12 marca 2019 roku przedstawiciele Lokalnej Organizacji 

Turystycznej "Roztocze" wzięli udział w obradach Komisji Kultury, Promocji i 
Turystyki Powiatu Lubaczowskiego 

 Ikony Roztocza w Narolu [24 marca]  
 Cieszanowska Dycha [29 czerwca] 
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 Wystawa Barbarzyńskie Tsunami [27 marca-26 maja]  
 Już jest Magiczne Roztocze 2019  
 Warsztaty, konkursy – Wielkanoc 
 Przegląd Pieśni Pasyjnej w Bełżcu [7 kwietnia]  

 Dukaty lokalne do wygrania  
 Barbarzyńskie tsunami w tomaszowskim muzeum 
 Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy Lubycza Królewska-Rawa Ruska  
 Koncert Mazepa Quartet [13 kwietnia] 
 Czyste lasy [14 kwietnia] 
 Leśna Trasa Rowerowa Tomaszów Lubelski – Susiec. 9 kwietnia 2019 roku w 

Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące podpisania porozumienia 
partnerskiego w sprawie utworzenia leśnej trasy rowerowej przebiegającej przez 
miejscowości Tomaszów Lubelski-Siwa Dolina-Pasieki-Łosiniec-Maziły-Susiec. 

 Nowy skład Zarządu LOT Roztocze. 11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w 
Tomaszowie Lubelskim odbyło się Walne Zabranie Członków Lokalnej Organizacji 
Turystycznej "Roztocze". 

 Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem [28 kwietnia]  
 Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu [wyniki]  
 Promocja Mapy Józefińskiej  
 Będzie szlak geoturystyczny Roztocza Wschodniego. Drugie spotkanie dotyczące 

tego przedsięwzięcia zorganizowano 27 marca w Radrużu. Organizatorem 
przedsięwzięcia byli: Starosta Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne 
„Roztocze Wschodnie” z Lubaczowa 

 Szlak geoturystyczny coraz bliżej. 16 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Susiec 
odbyło się kolejne  spotkanie dotyczące utworzenia szlaku geoturystycznego 
Roztocza  Wschodniego. 

 Majówka z nalewkami w Narolu  
 Pociągiem na majówkę 
 Roztoczańska Majówka [FOTO] 
 Wyprzedaż Dukatów Lokalnych 
 Nalewki na medal w Narolu [WYNIKI]  
 Wspólne Roztocze. Porozumienie podpisane  
 Lubycza czyta!„Tydzień Bibliotek” w Lubyczy  
 Majówka Maryjna w Chodywańcach [19 maja]  
 Piknik Historyczno-Militarny w Cieszanowie [25 maja] 
 Konkurs fotograficzny Moje Roztoczańskie Drzewo.  
 Noc Muzeów w Bełżcu 
 Ultraroztocze  
 Rozmawiali o rozwoju agroturystyki. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne 

dotyczące działalności agroturystycznej "Postaw na agroturystykę w swoim 
gospodarstwie" odbyło się 18 maja w Jędrzejówce koło Narola. 

 O Maryi w Chodywańcach [FOTO]. 19 maja 2019 roku w Chodywańcach (gm. 
Jarczów) odbyła się po raz kolejny Majówka Maryjna.  
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 XVI Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości  
 Festiwal Smaków w Cieszanowie  
 Roztoczański Rajd Rowerowy  
 Dni Tomaszowa Lubelskiego  

 Tomaszowska Teka Regionalna 
 Roztocze w Rzeszowie [FOTO]. "Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej" rozstawiono w 

środę 5 czerwca przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie 
 Smaki Galicji [14 lipca] 
 Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski w Narolu 
 Transgraniczny Festiwal Gier Terenowych i Nowych Technologii w Turystyce 
 Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO „Roztocze” 
 Robert Korzeniowski promuje gminę Cieszanów 
 W wakacje pociągiem na Roztocze 
 Święto Ryby i Tataraku w Krynicach [29-30 czerwca] 
 Z Bieszczad i Roztocza spotkajmy się w pół drogi – koncert pamięci Rafała 

Potockiego  
 Folkowisko [11-14 lipca]  
 Dni Lubyczy Królewskiej [6-7 lipca] 
 TOP atrakcje dla dzieci na Roztoczu 
 Dni Horyńca Zdroju 
 Jarmark Galicyjski w Narolu. 6 lipca 2019 roku w ramach Jarmarku Galicyjskiego w 

Narolu obsłużyliśmy kilkaset osób zainteresowanych bogatą ofertą Roztocza. 
 Święto Kwitnącej Fasoli w Tyszowcach [14 lipca]  
 III Rajd Pieszy w Horyńcu Zdroju [13 lipca]  
 Nocne spływy kajakowe po Wieprzu 
 Wydarzenia kulturalne na Roztoczu – lipiec/sierpień  
 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny  
 Rodzina Miastu. Koncert już 4 sierpnia 
 Folkowisko – Poprawiny [2 sierpnia]  
 Dzień Otwarty RPN [10 sierpnia] 
 Folkowisko 2019 [FOTO]  
 Cieszanów Rock Festiwal [15-17 sierpnia]  
 Szkolenie w Facebook Polska. 26 lipca 2019 roku w Warszawie, szkolenie tylko dla 

przedstawicieli LOT-ów zajmujących się mediami społecznościowymi.  
 Śladami przodków. Biała Góra – Medno 
 Rodzina Miastu [FOTO]  
 DOŻYNKI 2019 [foto] 
 Charytatywny spływ kajakowy 
 Dzień Otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym [FOTO]  
 Festiwal o Wędrowaniu w Cieszanowie [7-8 września]  
 Dożynki Powiatu Tomaszowskiego [foto] 
 90. Cieszanów Rock Festiwal 2019 [FOTO]. Lokalna Organizacja Turystyczna 

"Roztocze" od lat jest partnerem Festiwalu. Na ręce Magdaleny Tereszczuk - 
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prezesa LOT Roztocze, burmistrz Cieszanowa - Zdzisław Zadworny przekazał 
okolicznościowy grawerton w ramach podziękowań za wkład włożony w 
promocję Festiwalu. 

 Biała Góra do rewitalizacji  
 Gmina Cieszanów nagrodzona za film  
 Bieg Niepodległościowy w Lubyczy Królewskiej  
 Gminne Forum Kobiet w Podhorcach  
 Ogólnopolskie Forum POT-ROT-LOT. 26-27 listopada 2019 roku w Janowie 

Podlaskim 
 Kiermasz Świąteczny w Galerii Rynek  
 Roztoczańska Giełda Rękodzieła  
 Folkowisko Ambasadorem Wschodu!  
 Kiermasze świąteczne 2019  
 100. W Jarczowie wyremontowano groby Żołnierzy Września ’39  
 Powiat Tomaszowski – ALBUM  
 Kolejny pomnik przyrody w gminie Lubycza Królewska  
 Życzenia świąteczne od LOT Roztocze  
 Sylwester na Roztoczu.  

 
 Prowadzenie (Prezes LOT – M. Tereszczuk) profilu Roztocze na portalu 

społecznościowym Facebook Roztocze – ponad 24 000 polubień. 
 Wydawnictwa promocyjne woj. lubelskiego - pomoc merytoryczna przy 

opracowaniu treści dotyczących Roztocza, udostępnienie zdjęć 
 Współpraca z BT Quand przy opracowaniu informatora turystycznego „Magiczne 

Roztocze” na rok 2019 (w ciągu roku przez LOT Roztocze dystrybuowanych jest 

kilka tysięcy egzemplarzy MR), 

 Udostępnianie fotografii do różnych artykułów i wydawnictw, a przy tym 

promocja Roztocza i terenów przyległych 

 Seria pamiątek turystycznych regionu Roztocza i miasta Tomaszów Lubelski. 
 Dzięki serii materiałów jakie LOT wydał pod koniec roku 2018 zabezpieczony był 

cały rok 2019 (Przewodnik po Roztoczu, mapa Powiatu Tomaszowskiego, 
Informator turystyczny Powiatu Tomaszowskiego), w sumie 7 000 egzemplarzy. 

 
h) Realizacja projektów  

W trakcie realizacji, międzynarodowy projekt pt. ”The Roztocze Biosphere 

Reserve” - Polska -Białoruś-Ukraina PL -BY- UA. LOT „Roztocze” (Lider Projektu), Miasto 

Tomaszów Lubelski oraz Miasto Żółkiew (UA). 21 marca 2019 roku projekt otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 240 000 zł. Od czerwca do końca listopada 2019 roku M. 

Tereszczuk pracowała wraz z Moniką Nocek (Urząd Miasta TL) nad kontraktacją, 

uszczegóławianiem projektu, nad nanoszeniem koniecznych poprawek. Realizacja projektu 

została przełożona ze względu na COVID19 (lipiec2020-styczeń 2021).  Wkład własny w 

wysokości 24 000 zł wniosło Miasto Tomaszów Lubelski. Działania jakie będą podejmowane 
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w ramach projektu to przede wszystkim szeroko zakrojona edukacja. Ze 

względu na to, iż 19 czerwca 2019 roku ROZTOCZE zostało wpisane na listę 

Transgranicznych Rezerwatów Biosfery UNESCO nasz projekt z zaproponowaną 

tematyką doskonale wpisał się w oczekiwania społeczeństwa. Projekt dedykowany jest m.in. 

nauczycielom, leśnikom, samorządowcom oraz dzieciom i młodzieży. W ramach 

spotkań/konferencji naukowych międzynarodowych oraz wizyt studyjnych uczyć się 

będziemy jak najlepiej wykorzystać fakt wpisania polskiej części Roztocza na listę TRB 

(Transgranicznych Rezerwatów Biosfery UNESCO). Ponadto w ramach działań wydana 

zostanie dwujęzyczna publikacja mówiąca o szansach /a nie zagrożeniach!/ wpisania Roztocza 

na listę TRB. Ponieważ za tym idzie ogromna szansa dla rozwoju turystyki, gospodarki i 

nobilituje nas do wspólnego, silnego działania na rzecz promocji Roztocza w kraju, ale przede 

wszystkim za granicą. 

 Akcja liczenia łóżek/miejsc noclegowych w 5-ciu powiatach: tomaszowski, 
hrubieszowski, biłgorajski, zamojski, lubaczowski. 

 
9. Prace Zarządu LOT Roztocze 
11 kwietnia 2018 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się Walne 
Zabranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej "Roztocze". Wybrano Zarząd na 
nową 3-letnią kadencję.  
Magdalena Tereszczuk – prezes Zarządu   
Sławomir Kędra – wiceprezes Zarządu (Urząd Miasta Tomaszów Lubelski) 
Katarzyna Dziura – skarbnik (Urząd Gminy Jarczów) 
Marcin Piotrowski – sekretarz (Urząd Miasta i Gminy Cieszanów) 
Małgorzata Solak-Małecka – członek (Urząd Miasta i Gminy Lubycza Królewska) 
Robert Witkowski – członek (Stowarzyszenie Karate Tomaszów) 
Komisja Rewizyjna: 
Marian Szałapski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Urząd Gminy Tarnawatka) 
Krzysztof Świętojański (Urząd Miasta i Gminy Narol) 
Edyta Komadowska (Urząd Gminy Krynice) 

1. Zarząd Stowarzyszenia zebrał się w 2019 roku 3 razy  
2. Liczba członków przyjętych w 2019 roku – 8 
3. dwa nowe samorządy przystąpiły do LOT-u: Telatyn oraz Horyniec Zdrój 
4. Liczba członków wykreślonych/rezygnacja – 8 
5. Liczba członków na koniec 2018 – 55 
6. w tym samorządy – 14, przedsiębiorcy – 35, organizacje pozarządowe – 4,  

osoby fiz. – 2. 
  
 
Finanse: 
 
10. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny  aktywów i pasywów 
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(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),  ustala się wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje  z nich 
wynikające były porównywalne. 
 

11. Wykazane w bilansie na koniec okresu rozliczeniowego aktywa i pasywa wyceniono   następującymi 
metodami wyceny: 
- środki pieniężne wg wartości nominalnej 
- fundusze wg wartości nominalnej 
 
12. Stowarzyszenie prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym i stosuje porównawczy rachunek 
wyników.  

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi  66 265,26 zł 

Zysk za rok 2019 z działalności statutowej wynosi:  85 681,98 zł 

Zysk/strata za rok 2019 z działalności gospodarczej wynosi: -13 741,13 zł (kwota jest 

wynikiem przecenienia towarów na Magazynie Głównym, wydawnictw oraz dukatów 

lokalnych). 

Łączny przychód w roku 2019 wynosi 85 681,98 zł 
(składki + sprzedaż + odsetki bankowe) 
Koszty działalności w roku 2019 wynosi 89 224,14 zł.  
Wynik finansowy na całokształcie działalności za rok 2019 wyniósł: 3 542,16 zł. 
 
Stan rachunku bankowego LOT Roztocze na dzień 31.12.2019 wyniósł: 27 251, 89 zł. 
 

W stowarzyszeniu zatrudnionych jest 4 osoby z czego 2 przebywają na urlopach 
macierzyńskich oraz wychowawczych.   
1 osoba (pracownik informacji turystycznej) zatrudniona jest na umowę na zastępstwo – 
cały etat z najniższym wynagrodzeniem, 1 osoba (Prezes LOT) zatrudniona jest od końca 
kwietnia 2019 na ½ etatu z wynagrodzeniem 1200 zł.  
 

Przychody Stowarzyszenia w 100% nie stanowią dotacji otrzymanej z budżetu państwa w myśl art. 

17 ust. 1 p. 47 i 48 ustawy o PDOP. W związku z powyższym poniesione koszty stanowią w rachunku 

wyników w 100% koszt uzyskania przychodów. 

 
W okresie sprawozdawczym nie udzielono gwarancji poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową. W przyszłym okresie przychody zwiększą się  
o składki członkowskie oraz dotacje, wystąpią również koszty związane z działalnością statutową. 

 
Sporządzono dnia 10 sierpnia 2020 roku przez Magdalenę Tereszczuk. 
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