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Sprawozdanie merytoryczno-finansowe 

 Lokalnej Organizacji Turystycznej „ROZTOCZE” 2018 rok 

 

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.  

Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest: 

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):  

1. sprzedaż detaliczną artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 52.48.G PKD  

2. działalność turystyczną pozostałą 63.30.D PKD,  

3. działalność związana z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,  

4. działalność komercyjną pozostałą gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD,  

5. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.B PKD,  

6. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 91.33.Z PKD,  

7. działalność związaną ze sportem, pozostałą 92.62.Z PKD,  

8. działalność rekreacyjną pozostałą, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72.Z PKD,  

9. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej 93.04.Z 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. 

10. Celem działalności Stowarzyszenia jest między innymi: 

 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 
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 promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku 

 realizacja zadań inwestycyjnych związanych z turystyką, rekreacją, kulturą  

i wypoczynkiem 

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

4. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło działalność gospodarczą tj: 

sprzedaż wydawnictw turystycznych (przewodników, map, pocztówek, pamiątek, literatury o 

tematyce regionalnej). Sprzedaż odbywała się w biurze LOT Roztocze przy ul. Kościelnej 9 oraz 

ul. Rynek 3 (zmiana lokalizacji 25 października 2018 roku) w Tomaszowie Lubelskim. Od tego też 

czasu LOT Roztocze mieści się w lokalu miejskim (przez ostatnich 7 lat LOT opłacał lokal 

prywatny). 

5. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym prowadziło działalność statutową: 

a) prowadzenie Informacji Turystycznej.  

 Rok 2018 okazał się lepszy od poprzedniego dla turystyki krajowej. Ilość osób 

bezpośrednio obsłużonych w punkcie IT w Tomaszowie – ok. 1700 w tym ponad 70. 

obcokrajowców. Pracownicy LOT udzielali informacji przez telefon, pocztę elektroniczną i 

poprzez fanpage na Facebook'u, a także na stoiskach organizowanych w trakcie targów 

turystycznych i wydarzeniach plenerowych.  

b) Udział w dużych imprezach targowych:  

 Udział w trzydniowych Targach Turystycznych w Lublinie (18-20 maja  2018), stoisko 

obsługiwały pracownice LOT: Magdalena Tereszczuk – dyrektor biura i Krzysztofa Pitura 

– pracownik informacji turystycznej, w tym wydarzeniu udział wzięły trzy Koła 

Gospodyń Wiejskich: Koło Gospodyń Wiejskich z Zadnogi (gmina Krynice) 18 maja,Koło 

Gospodyń Wiejskich z Kolonii Rogóźno (gmina Tomaszów Lubelski) 19 maja, Koło 

Gospodyń Wiejskich z Folwarków (gmina Cieszanów) 20 maja. Na targach obecni byli 

także członkowie LOT Roztocze: Marcin Piotrowski - „Chutor” Gorajec, Andrzej Kudlicki 

– właściciel BT Quand, państwo Barbara i Leszek Fila - Domki Letniskowe na Wzgórzu 

(Hutki k. Krasnobrodu).  

 Udział przedstawicieli LOT Roztocze (Andrzej Kudlicki, Krzysztof Łagowski, Wojciech 

Popko) w strategicznych targach turystycznych m.in. w Poznaniu, Warszawie, 

Nadarzynie, Katowicach, Wrocławiu. 
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c) Udział w imprezach plenerowych/stoisko LOT Roztocze (promocja walorów 

Roztocza i terenów przyległych) 

 Jarmark Susiecki (29 kwietnia ) 

 Dni Otwarte Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyniec  (11 sierpnia), wraz z 

Kołem Gospodyń Wiejskich z Huty Tarnawackiej oraz KGW Lubczyk z Lubyczy 

Królewskiej,  państwo Barbara i Leszek Fila - Domki Letniskowe na Wzgórzu (Hutki k. 

Krasnobrodu), pan Sebastian Nowakowski „Polanka Agroturystyka i Konie” (Polanka 

Horyniecka na Podkarpaciu), pani Ewa Dzikiewicz „Dzikowisko” Nowiny Horynieckie 

(Podkarpacie), Anna Kuśmierczak-Kuceł – karczma rybacka “Karpiówka Bełżec. W 

jednodniowym wydarzeniu wzięło udział ok. 2 500 turystów.  To jedna z najważniejszych 

imprez targowych w plenerze organizowana na terenie Roztocza. Podziękowania 

kieruję do wójtów i burmistrzów za pomoc w organizacji wyjazdu. 

 Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim (16 września). Wydarzenie 

przyciągnęło ok. 8 000 widzów. W trakcie tego wydarzenia każdego roku 

zainteresowanie materiałami kolportowanymi przez LOT jest bardzo duże. 

INNE: wywiady udzielane dla radia i TV (Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, TVP 3 

Lublin)   

d) Udział w konferencjach i szkoleniach /wybrane/ 

 Gala Turystyki woj. Lubelskiego w Lublinie 

 Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze w Tomaszowie Lubelskim 

 szkolenie dla pracowników Informacji Turystycznych w Janowie Lubelskim 

 Gala Srebrny Gryf w Tomaszowie Lubelskim 

 uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze 

Tomaszowskie” 

 Święto Ryby i Tataraku w Krynicach 

 Strażacki Piknik Sportowy w Tarnawatce (udział w komisji konkursowej) 

 Forum Informacji Turystycznych, konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej w 

Zamościu  

 II Gminne Forum Kobiet,  Podhorce (gm. Tomaszów Lub.) 
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 Udział w obradach Zarządu „Tomaszowskiego Klastra Energii” 

e) Udzielone wsparcie organizacyjne, promocyjne, doradcze i finansowe 

/wybrane/: 

Jarmark Susiecki, Jarmark św. Wawrzyńca w Bełżcu, Wieczorne Spotkania z Muzyką – Rodzina 

Miastu, koncert Gumielów, Festiwal Kultury Pogranicza – Folkowisko 2017 w Gorajcu, 

Cieszanów Rock Festiwal, dożynki gminne i powiatowe, Transgraniczny Festiwal o Roztoczu w 

Suścu, Jarmark Galicyjski w Narolu,  Arts of Narol, Piknik Archeologiczny w Tyszowcach, 

Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem, 11. edycja plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”, 

Cieszanów - Gloria Victis – rajd w rocznice wybuchu powstania styczniowego, Ze wschodu, na 

wschód – koncert kolęd w Gorajcu, Narolskie Spotkania, XIX edycja konkursu „Ambasador 

Województwa Lubelskiego” za rok 2017, Międzynarodowy turniej piłkarski w Dachnowie, 

"Gmina Przyjazna Rowerzystom" - organizowanego przez  Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze, Noc Świętojańska, „Na wsi najlepiej – 12  dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, 

Biznes Lubelskie  

 wsparcie promocyjne przy akcji (2 edycje w 2018 roku) „Polska zobacz więcej – 

weekend za pół ceny”  

 przekazanie materiałów promocyjnych np. do Tarnowskich Gór na spotkania 

podróżnicze pod nazwą "Mania Podróżowania” 

 przedstawienie stanowiska LOT Roztocze w sprawie nowelizacji uchwały o POT 

oraz przy opracowaniu koncepcji wprowadzenia opłaty turystycznej 

 zorganizowanie kilku konkursów z nagrodami rzeczowymi (wydawnictwa) 

 nagrody rzeczowe /dukaty/ Turniej Mikołajkowy Karate w Tomaszowie Lubelskim 

 zaproponowanie gminie Susiec akcji letniej tzw. bookcrossingu pn. "Czytanie w 

Majdanie" – propozycja pozostała bez odpowiedzi 

f) Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi:  

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

 informacje o działalności: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Wiadomości 

Turystyczne, Nad Brusieńką, Tomaszowska Teka Regionalna, ReWizje Tomaszowskie, 

lubelski.pl, inne portale internetowe 
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 Twój Styl, pomoc przy organizacji napisania artykułu o Roztoczu przez 

panią redaktor Grażynę Saniuk. Pani Saniuk spotkała się między innymi z p. 

Anną Kołodziej z Zadnogi, która prowadzi Olejarnię koło Krynic, z p. 

Krzysztofem Łagowskim – pracownikiem Urzędu Gminy w Suścu, który opowiadał o 

Rezerwacie Czartowe Pole, oraz p. Tadeuszem Grabowskim z Roztoczańskiego Parku 

Narodowego. Artykuł ukaże się w połowie roku 2019 w miesięczniku Twój Styl. 

 wywiady i rozmowy w Katolickim Radio Zamość, TVP Lublin, Radio Lublin  

 na wniosek prezes LOT Roztocze rekonstrukcje Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 

zostały wyróżnione w konkursie "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa 

Lubelskiego 2018" 

 stałe prowadzenie profilu Roztocze na portalu społecznościowym Facebook (obecnie 

niemal 23 000 polubień) 

 prowadzenie portalu roztoczewita.pl /ponad 1 milion odsłon za rok 2018/ 

g) Wydawnictwa, produkty turystyczne i zrealizowane projekty 

▪ współpraca z BT Quand przy opracowaniu biuletynu turystycznego „Magiczne 

Roztocze” na rok 2018   

▪ seria pamiątek turystycznych regionu Roztocza i miasta Tomaszów Lubelski  

▪ udostępnianie fotografii do artykułów i wydawnictw o tematyce turystycznej a 

przy tym promocja Roztocza i terenów przyległych 

▪ dotacja od Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację w 2018 roku zadania 

„Promocja regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej” w 

wysokości 2500 tys. zł 

▪ zrealizowany projekt finansowany przez LGD „Roztocze Tomaszowskie” w 

kwocie 34 tys. 964  zł - wydanie mapy turystycznej Powiatu Tomaszowskiego, 

Przewodnika po Roztoczu, oraz przewodnika po Powiecie Tomaszowskim w 3 

wersjach językowych (polski, niemiecki, angielski) 

h) organizacja i współorganizacja wydarzeń i szkoleń: 

 spotkanie autorskie z podróżnikiem ks. Witoldem Bednarzem (22 października), w 
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Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim (ok. 100 osób na 

widowni)     

i) patronaty medialne – książki o tematyce roztoczańskiej: 

 „Skarb Szeptuchy”, Pati Maczyńska 

j)  przygotowano projekt pn. „The Roztocze Biosphere Reserve” Polska-Białoruś-Ukraina 

PL-BY-UA na kwotę 60 000 EURO (projekt pisali: Monika Nocek z Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Lubelskim, Magdalena Tereszczuk – prezes LOT i Tadeusz Grabowski – zca dyrektora 

Roztoczańskiego Parku Narodowego).  Partnerem po stronie ukraińskiej jest miasto Żółkiew. 

Projekt o nazwie "The Roztocze Biosphere Reserve" - "Roztocze Rezerwat Biosfery", został 

złożony pod numerem referencyjnym PBU2/0861/18. W ramach projektu założono między 

innymi wizyty studyjne, wykłady oraz mat. promocyjne dotyczące. 

Liderem projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze".  

Wkład własny zapewnia Urząd Miasta Tomaszów Lubelski. Wyniki opublikowane będą w 

połowie 2019 roku.  

k) włączenie się do ogólnopolskiego projektu Polskie Marki Turystyczne koordynowanego 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polską Organizację Turystyczną. Ideą projektu jest 

stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które 

będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zarządcy tych terytorialnych marek 

turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym 

etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów 

promocyjnych. W ramach projektu będą tworzone warunki dla kooperacji organizacji 

turystycznych, samorządów i podmiotów branży turystycznej, co powinno zaowocować 

profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym. Celem jest doprowadzenie do 

sytuacji, w której graniczące, a często nawet konkurujące ze sobą gminy czy lokalne 

organizacje turystyczne rozpoczną współpracę przy tworzeniu wspólnej oferty turystycznej 

pod jednym, dużo mocniejszym wizerunkowo szyldem i w ramach jednego podmiotu, który 

będzie odpowiedzialny za zarządzanie i promowanie danej marki. Ci, którzy otrzymają tytuł 

„Polska Marka Turystyczna”, będą mogli korzystać ze wsparcia POT w prowadzeniu działań 

promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i za granicą 
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oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji materiałów 

promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców i 

potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy. Liczymy na to, że znak „Polska 

Marka Turystyczna” stanie się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i 

niezawodność, a turyści będą brać go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży. 

l) realizacja autorskiego projektu Magdaleny Tereszczuk i Daniela Tereszczuka dla LOT 

Roztocze, pn. „Południowo-wschodni szlak archeologiczny”. Idea utworzenia „Południowo-

wschodniego szlaku archeologicznego” wiąże się z potrzebą jak najszerszej promocji 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Tomaszowskiej. Obiekty będące elementami szlaku w 

większości posiadają własną formę terenową i stanowią integralną część krajobrazu 

historyczno-kulturowego Polski Wschodniej. Właściwe opisanie i wyeksponowanie obiektów 

ma im zapewnić lepszą rozpoznawalność, a także utrwalić w świadomości społecznej potrzebę 

zachowania ich w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń. Otwierając się na 

zapotrzebowanie społeczne, na nowoczesną turystykę historyczną, autorzy szlaku chcieliby 

aby Ziemia Tomaszowska stała się mekką dla osób poszukujących zaginionego lub mało 

znanego dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski Wschodniej. To na tych terenach można 

zajrzeć w głąb przeszłości, zobaczyć na własne oczy pomniki dawnych kultur, zrozumieć 

charakter ziem, gdzie od wieków stykał się Zachód ze Wschodem.  

 Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny to całkiem nowy i innowacyjny produkt w 

turystyce województwa lubelskiego. Obecnie tworzony jest on na terenie Powiatu 

Tomaszowskiego. Ze względu na to, że Ziemia Tomaszowska jest niezwykłym miejscem Lokalna 

Organizacja Turystyczna "Roztocze" pod której egidą powstaje szlak, chce szeroko pokazać i 

utrwalić w świadomości mieszkańców i turystów pojęcie dziedzictwa kulturowego. Obiekty, 

które naniesiono na szlak są warte pokazania, a co najważniejsze mają zachowaną formę 

terenową, dzięki czemu można je zobaczyć. Na szlaku widnieją grodziska, fortalicja oraz 

kurhany, pokazane są także miejsca, gdzie dokonano niezwykłych odkryć. Obiekty rozpoczęto 

znakować w terenie, obecnie stoi pięć tablic informacyjnych /Krynice, Łosiniec (gm. Susiec), 

Podhorce (gm. Tomaszów Lubelski), Jurów (gm. Jarczów), Tomaszów Lubelski/. Właściwe 

opisanie i wyeksponowanie obiektów zapewni im lepszą rozpoznawalność, a także utrwali w 
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świadomości społecznej potrzebę zachowania ich w jak najlepszym stanie dla 

następnych pokoleń. Otwierając się na zapotrzebowanie społeczne na 

nowoczesną turystykę historyczną, autorzy szlaku chcieliby aby Ziemia 

Tomaszowska stała się mekką dla osób poszukujących zaginionego lub mało znanego 

dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski Wschodniej. To na tych terenach można zajrzeć w 

głąb przeszłości, zobaczyć na własne oczy pomniki dawnych kultur, zrozumieć charakter ziem 

gdzie od wieków stykał się Zachód ze Wschodem. 

Szlak to temat niezwykle rozwojowy. Obecnie na mapie zaznaczono ponad 40 obiektów 

strategicznych, które należy pokazać mieszkańcom powiatu. Wśród nich wymieniono: 

grodziska - Susiec (Kościółek/Zamczysko), Machnów Stary (gm. Lubycza Królewska),  Lubycza 

Królewska, Jurów (gm. Jarczów), Gródek (gm. Jarczów), Majdan Górny, Biała Góra tzw. Medno 

(gm. Tomaszów Lubelski), Czermno (gm. Tyszowce), Posadów (gm. Telatyn), Rzeplin (gm. 

Ulhówek); fortalicja - Tomaszów Lubelski, Typin (gm. Tomaszów Lubelski), Kol. Górdek (gm. 

Jarczów), Podlodów (gm. Łaszczów), Wierzbica (gm. Lubycza Królewska), Łaszczów, 

Niemirówek (gm. Tarnawatka), Nowosiółki (gm. Telatyn), Wasylów Wielki (gm. Ulhówek), 

Krynice, Wożuczyn (gm. Rachanie), Krynice, Tyszowce; kurhan - Wólka Łosiniecka (gm. Susiec), 

Typin (gm. Tomaszów Lubelski), Łosiniec (gm. Susiec), Lubycza Królewska, Klekacz (gm. 

Tomaszów Lubelski), Kozia Wola (gm. Wożuczyn), Wierszczyca (gm. Jarczów), Ruda Żelazna 

(gm. Tomaszów Lubelski), Ulów (gm. Tomaszów Lubelski), Rzeczyca (gm. Ulhówek), Hubinek 

(gm. Ulhówek), Nowiny (gm. Susiec), Susiec, Nedeżów (gm. Jarczów), Wierszczyca (gm. 

Jarczów), Krzewica (gm. Ulhówek), Posadów (gm. Telatyn); inne odkrycia – Bełżec, Tarnoszyn 

(gm. Ulhówek), Sumin (gm. Tarnawatka), Machnów Stary (gm. Lubycza Królewska). Miejsca 

zaznaczono na nowo wydanej mapie Powiatu Tomaszowskiego, dostępnej bezpłatnie w 

siedzibie LOT.  

 Zamysłem autorów jest rozwinięcie szlaku na przestrzeni międzypowiatowej jak i 

międzywojewódzkiej, tak by wpisać w niego obiekty usytuowane w powiecie zamojskim, 

hrubieszowskim i lubaczowskim (woj. Podkarpackie). Więcej o szlaku w załączonych 

dokumentach. 
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6. Prace Zarządu LOT Roztocze - Zarząd Stowarzyszenia zebrał się w 2018 roku 2 

razy, 

7. Liczba członków przyjętych w 2018 roku – 4, Gospodarstwo Ogrodnicze Żak z 

Werchraty, agroturystyka Dukatówka z Zatyla, Pszczółka z Krasnobrodu, (w tym gmina 

Rachanie) 

Liczba członków wykreślonych/rezygnacja – 1 (gmina Susiec, 28 grudnia 2018 – wystąpienie 

ze stowarzyszenia uchwałą Rady Gminy na wniosek wójta gminy Zbigniewa Naklickiego) 

Liczba członków na koniec 2017 – 57 

w tym samorządy – 13, przedsiębiorcy – 36, organizacje pozarządowe – 4 

osoby fizyczne – 4. 

8. Wydatki LOT Roztocze (zakupy) na potrzeby pracy biura: 

 komputer przenośny wraz z osprzętem i oprogramowaniem, torba, telefon 

bezprzewodowy - 2793 zł 

 koszulki firmowe dla pracowników (4 szt.) - 88 zł 

Wydatki poczynione zostały ze względu na potrzebę wymiany psującego się i zużytego sprzętu.  

 

 W roku 2018 z prac w zarządzie zrezygnowali: Michał Basiński (lipiec 2018 rok), Krzysztof 

Łagowski (grudzień 2018). Prace zarządu nie zostały przez to sparaliżowane. Skład Zarządu 

zostanie uzupełniony przy najbliższych wyborach (w tym roku kadencja zarządu kończy się). 

      

 Punkt Informacji Turystycznej przy biurze LOT Roztocze w Tomaszowie posiada 

kategorię dwóch gwiazdek Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Ponadto posiada 

rekomendację MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym 

Green Velo.  

 Członkowie LOT Roztocze mają możliwość promocji swoich obiektów i atrakcji przez 

pozostawienie w it materiałów reklamowych. Na imprezach plenerowych oraz w biurze 

rozkolportowanych zostało kilka tysięcy bezpłatnych folderów, ulotek, map, wizytówek  

i informatorów. 

W czasie wysyłania sprawozdania (11 lutego) księgowa nie przygotowała jeszcze bilansu 
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za rok 2018.  Bilans zostanie ukazany po jego otrzymaniu. 

 Dyrektor biura (prezes stowarzyszenia) Magdalena Tereszczuk 

zatrudniona jest na umowę o pracę na  czas nieokreślony. Kwota wynagrodzenia 

dyrektora to 1 599,47 zł netto. 

 Od dnia 16 kwietnia 2018 roku zatrudniona jest na zastępstwo (za Iwonę Biszczanik) 

Krzysztofa Pitura z wynagrodzeniem 1530,00 zł.  

Pod koniec 2018 roku koszty pracownicze wzrosły, gdyż według KP należało zapłacić 

Katarzynie Wójtowicz za urlop wypoczynkowy (po zakończonym rocznym urlopie 

macierzyńskim). Obecnie przebywa ona na drugim już urlopie wychowawczym. Katarzyna 

Wójtowicz nie świadczy pracy od 2014 roku. Ponadto w grudniu urlop macierzyński skończył się 

Iwonie Biszczanik, która obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Na chwilę obecną nie 

wiadome jest czy Iwona Biszczanik wróci na swoje stanowisko pracy, czy np. nie poprosi o 

udzielenie urlopu wychowawczego. Od stycznia do października 2018 stan zatrudnienia to - 2 

osoby. Na koniec roku 2018 (listopad i grudzień) 4 osoby. Iwona Biszczanik i Katarzyna 

Wójtowicz zatrudnione są w „locie” niemal od początku funkcjonowania informacji 

turystycznej. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków LOT Roztocze w dniu 15 lutego 

rozmawiać będziemy o ewentualnej reorganizacji pracy biura. 

 

    Sporządzono 8 lutego 2019 roku przez Magdalenę Tereszczuk 

 


