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• 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 2019-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina RADZYŃ PODLASKI

Powiat RADZYŃSKI

Ulica JANA PAWŁA II Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość RADZYŃ 
PODLASKI

Kod pocztowy 21-300 Poczta RADZYŃ PODLASKI Nr telefonu 735459235

Nr faksu E-mail prezesrtm@rtm.org.pl Strona www www.rtm.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 03029923400000 6. Numer KRS 0000047553

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 Jeż Prezes Zarządu TAK

Tadeusz Sławecki Wiceprezes Zarządu TAK

Beata Agnieszka 
Piekutowska

Skarbnik Zarządu TAK

Andrzej Marek Kotyła Sekretarz Zarządu TAK

Edward Bajko Członek Zarządu TAK

Jan WincentyBrożek Członek Zarządu TAK

Dorota Beata Szostakiewicz 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)

RADZYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Zdzisław Janus Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Fijałek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Grodzka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

• Organizacja cyklu koncertów w ramach XXXV Jubileuszowej edycji Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim:

1) 22 września 2018 r. w Sali Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert kameralny w wykonaniu Zuzanny 
Budzyńskiej –  skrzypce i Grzegorza Skrobińskiego – fortepian. Pochodząca z Radzynia Zuzanna Budzyńska jest 
laureatką wielu konkursów solowych i kameralnych, stypendystką Prezesa Rady Ministrów, Rektora Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Centrum Edukacji Artystycznej, Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci oraz Marszałka i Wojewody Lubelskiego. Grzegorz Skrobiński jest asystentem w Katedrze Kameralistyki 
Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat wielu prestiżowych nagród 
na konkursach pianistycznych, koncertujący na najważniejszych scenach w Polsce oraz w większości krajów Europy, 
jak również w Azji i Afryce.  Na program koncertu złożyły się dzieła: K. Lipińskiego – 3 Polonezy op. 9, C. Francka – 
Sonata A-dur na fortepian i skrzypce oraz S. Prokofiewa – Sonata D-dur op. 94 bis Nr 2 na skrzypce i fortepian.

2) 13 października 2018 r. również w Sali Radzyńskiego Ośrodka Kultury miał miejsce recital fortepianowy Pawła 
Wakarecego – laureata Nagrody Specjalnej dla najlepszego Polaka na XVI Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
W programie koncertu znalazły się utwory Fryderyka Chopina: Polonez A-dur op. 40, 2 Mazurki z op. 24:   g-moll nr 1
 oraz C-dur nr 2, Preludium C-dur op. 28 nr 1, Mazurek a-moll op. 7 nr 1, Preludium G-dur op. 28 nr 3, Preludium e-
moll op. 28 nr 4, Nokturn e-moll op. pośm., Preludium E-dur op. 28 nr 9, Preludium cis-moll op. 28 nr 10, Lento con 
gran espressione, Walc cis-moll op. 64 nr 2, Nokturn Es-dur op. 9 nr 2, Mazurek B-dur op. 7 nr 1 i Grande Valse 
Brillante op. 18 oraz Ignacego Jana Paderewskiego: Menuet i Polonez H-dur op. 9 nr 6.

3) 10 listopada 2018 r., w przeddzień święta 11 listopada, w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się koncert finałowy z okazji jubileuszu 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zatytułowany „POPIÓŁ  I  DIAMENT – Historia Polski w muzyce” w 
wykonaniu artystów: Mileny Lange – sopran i Damiana Wilmy – baryton, z towarzyszeniem Warszawskiej Orkiestry 
Kameralnej Impressione pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego. Koncert poprowadziła wybitna aktorka Laura Łącz, 
która także wzbogaciła muzykę recytacjami. 
Na program koncertu złożyły się utwory m. in.: Wojciecha Kilara, Krzesimira Dębskiego, Stanisława Moniuszki (Aria 
Miecznika ze Strasznego Dworu”), Michała Kleofasa Ogińskiego (Polonez Pożegnanie Ojczyzny), Pietro 
Mascagniego (Ave Maria),  muzyka filmowa (Czas Honoru, Lista Schindlera, Prawo i Pięść, Ziemia Obiecana) i wiele 
innych znakomitych dzieł wybitnych kompozytorów. W finale koncertu muzycy wykonali Polonez – z filmu Pan 
Tadeusz.

• Organizacja Recitalu muzyki polskiej i wystawy MAESTRO DEI MAESTRI poświęconej Karolowi Lipińskiemu w 
157. rocznicę śmierci.   
11 grudnia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zorganizowany 
został Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Zuzanny Budzyńskiej – skrzypce i Szymona Ogryzka – fortepian, który 
zainaugurował wernisaż wystawy  MAESTRO DEI MAESTRI złożonej ze zbiorów Radzyńskiego Towarzystwa 
Muzycznego i Biblioteki Narodowej w Warszawie. W ten sposób Biblioteka Publiczna oraz Radzyńskie Towarzystwo 
Muzyczne uczciły przypadającą dokładnie 16 grudnia rocznicę śmierci Karola Lipińskiego.

• Działalność Izby Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, będącej miejscem odwiedzin dla grup 
wycieczkowych, osób indywidualnych i prowadzenia zajęć z edukacji kulturalnej dla uczniów szkół 
ogólnokształcących z terenu Radzynia Podlaskiego i Powiatu Radzyńskiego.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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)

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

─    Organizacja XXXV Jubileuszowej edycji Dni Karola 
Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
W ramach DKL odbywają się koncerty muzyki klasycznej 
służące przypomnieniu i przybliżeniu sylwetki 
genialnego artysty muzyka, wirtuoza skrzypiec i 
kompozytora urodzonego w Radzyniu Podlaskim w roku 
1790. Celem organizacji festiwalu jest popularyzacja i 
rozpowszechnianie twórczości oraz wiedzy o wielkim 
radzynianinie, integracja społeczności lokalnej wokół 
idei kultury muzycznej a także promocja Radzynia i 
całego regionu Lubelszczyzny wśród społeczności 
lokalnej oraz przybyłych gości. Cykliczność imprezy, jej 
wysoki poziom artystyczny oraz możliwość słuchania 
koncertów wybitnych wykonawców przysparza temu 
wydarzeniu stale rosnącej publiczności. Wszystkie 
koncerty miały charakter otwarty dla publiczności.
90.02.Z

─  Działalność Izby Pamięci Karola Lipińskiego w 
Radzyniu Podlaskim obejmuje:
- prelekcje popularnonaukowe na temat życia i 
twórczości Karola Lipińskiego,
- prezentację filmów i relacji z DKL,
- projekcje multimedialne o tematyce muzyczno-
historycznej,
- gromadzenie i ekspozycja dokumentów, afiszów, 
plakatów, wydawnictw książkowych, płytowych oraz nut 
z muzyką Karola Lipińskiego,
- działalność wspomagającą edukację uczniów szkół 
muzycznych i powszechnych.
Wstęp na wszystkie formy działalności Izby jest 
bezpłatny i dostępny jak najszerszemu gronu odbiorców. 

91.02.Z

3 149,80 zł

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) 64 297,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 64 297,17 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) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 20 400,00 zł

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)

52 149,80 zł

0,00 zł

0,00 zł

27 989,76 zł

0,00 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 34 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 80 139,56 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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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 3 149,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 149,80 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. 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 organizacja koncertów w ramach XXXV edycji Dni Karola Lipińskiego 3 149,80 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -15 842,39 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

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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1.2. 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

12 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

33 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)

0 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 29 200,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 29 200,00 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)

202,78 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

5 000,00 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
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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

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim pełni w naszym mieście rolę 
inicjatora i organizatora koncertów w wykonaniu profesjonalnych artystów muzyków przeznaczonych dla szerokiego 
grona odbiorców. Dni Karola Lipińskiego   to impreza muzyczna o bardzo wysokim poziomie artystycznym. Biorą w 
niej udział sławni artyści muzycy prezentujący bardzo interesujący i zróżnicowany repertuar, w tym również utwory 
Karola Lipińskiego. Wśród wykonawców znaleźli się m. in.: K. A. Kulka, K. Jakowicz,   J. Jakowicz, K. Danczowska, 
B. Nizioł, P. Pławner, A. Szymczewska,  S. Tomasik, Sz. Nehring, P. Wakarecy, P. Paleczny, J. Olejniczak, K. 
Jabłoński, B. Bilińska, W. Malicki, W. Nahorny, A. Jagodziński, J. Niedziela, Orkiestra AMADEUS, Kwartet Śląski, 
Filharmonia Lubelska, Kameralna Orkiestra Symfoniczna AM we Wrocławiu i inni. Nasza działalność ma charakter 
edukacyjny i uwrażliwiający na wartości estetyczne. Znaczna odległość Radzynia od dużych ośrodków kulturalnych 
stanowi problem dla jego mieszkańców z kontaktem ze sztuką o wysokiej randze artystycznej. Dzięki temu, że 
koncerty są bezpłatne mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele różnych grup społecznych, m. in. emeryci, dzieci, 
młodzież, osoby niepełnosprawne. Nasze stowarzyszenie jako jedyne zapewnia społeczeństwu dostęp do tego typu 
wydarzeń artystycznych (muzyka klasyczna) jako jeden z niewielu animatorów kultury na tym terenie. 
W siedzibie RTM aktywnie funkcjonuje, prowadząc bogatą działalność edukacyjną i popularyzatorską Izba Pamięci 
Karola Lipińskiego. Izba odwiedzana jest przez zorganizowane grupy wycieczkowe z terenu całego kraju oraz przez 
liczne osoby indywidualne.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Jeż
Beata Piekutowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski w Lublinie 1

2 Urząd Miasta Radzyń Podlaski 1

3 Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim 1
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IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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