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0KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Numer wpisu do rejestru: 6/98 

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data 
wpisu, daty 
kolejnych 

zmian 

Pełna i 
skrócona 

nazwa inst. 
instytucji 
kultury 

Przedmiot działalności Siedziba i 
adres 

instytucji 
kultury 

Oznaczenie 
organizatora i 

aktu o 
utworzeniu 

instytucji 
kultury 

Nazwa 
podmiotu, 
z którym 

organizator 
wspólnie 
prowadzi 
instytucję 

kultury 

Cyfrowy 
identyfikat 

or 
nadawany 
w systemie 
informacji 
statystyczn 

ej 

Uwagi Imię i 
nazwisko 
pełnomocn 

ika 
organizator 

a 
dokonując 

ego wpisu 
13/2016 2016-06-17 Centrum 

Sztuki 
Współczesnej 

ŁAŹNIA 

nazwa 
skrócona 
CSW ŁAŹNIA 

1. prowadzenie działalności 

wystawienniczej, 

2. tworzenie kolekcji sztuki współczesnej, 

3. międzynarodowa wymiana artystyczna, 

4. . tworzenie i rozwijanie archiwum i 

biblioteki, -

5. promocja twórców sztuki współczesnej, 

ze szczególnym uw zg lędni enie m 

wydawania publikacji tradycyjnych i 

elektronicznych, 

Miasto 
Gdańsk 

80--767 
Gdańsk, 

ul. Jaskółcza 1 

Gmina Miasta 
Gdańska 

Uchwała Rady 
Miasta Gdańska 
Nr LIX 778/98 z 
dnia 19.03 .1998 
r. oraz Uchwała 
Nr XV/477/99 
Rady Miasta 
Gdańska z dnia 
28.10.1999 r. 

Nie dotyczy 191S71237 Wpisu 

dokonano z 

urzędu 

Lidia 

Podleśna 
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6. real izacja zadań integracyjnych i 

edukacyjnych na rzecz mie s zkańców 

miasta Gdańska, w szczególności 

Dolnego Miasta i Nowego Portu, 

7. współpraca z Gminą Miasta Gdańska w 

zakresie inicjowania oraz realizacji 

programów współfinansowanych przez 

Unię Europejską, 

8. współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie działalno ś ci 

wystawienniczej i edukacyjnej, 

9. przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej w kontekście rozwiązywan i a 

problemów alkoholowych, w tym 

organizację projektów artystycznych 

umożliwiających czynne uczestnictwo w 

odbiorze kultury plastycznej i 

muzycznej, 

10. tworzenie „Galerii Zewnętrznej Miasta 

Gdańska" - kolekcji trwałych dzieł sztuki 

w przestrzen( miejskiej, 

11. inne formy działalności artystycznej, 

realizowane w celu tworzenia i 

upowszechniania kultury. 



I 

1 

Dział li - Organizacja instytucji kultury : Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 

1 

Nr 
kolejny 
wpisu 

2 

Data wpisu, 
daty 
kolejnych 
zmian 

33/2020 2020-01-17 

3 

Informacja o złożeniu 
do rejestru statutu 

Statut nadano U c hwałą 

Nr XXX/841/16 Rady 

Miasta Gd a ń ska z dnia 

27.10.2016 r. 

4 . 

I mię i nazwisko dyrektora 
instytucji kultury i jego 
zastępców lub oznaczenie 
osoby fizycznej lub 
prawnej, której 
powierzono zarządzanie 
instytucją kultury 

Dyrektor - Jadwiga 
Cha rzyńska 

p.o. Zastępcy Dyrektora -
Tymqteusz Skiba 

5 

Imiona i nazwiska 
pełnom~cn i ków instytucji 
kultury uprawnionych do 
dokonywania czyn ności 

prawnych w imieniu 
instytucji oraz zakres ich 
up_oważnień 

Nie wys tępują 

6 

Nazwa oraz siedziba 
wyodrębnionych 

jednostek 
organizacyjnych 
instytucji kultury i 
ich cyfrowe 
identyfikatory 
nadane w systemie 
informacji 
statystycznej 
Nie wystę pują 

7 

Uwagi 

8 

Imię i 
nazwisko 
pełnomocnika 

organizatora 
dokonującego 

wpisu 

Lidia Podl eś n a 

Dział Ili - Mienie instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 

Nr kolejny 
wpisu 

20/2019 

2 

Data wpisu, 
daty kolejnych 

zmian 

2019-11-04 

3 

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego 
sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. zostało prz esła n e 

do U rzę du Miejskiego w Gdań s ku dnia 29.03. 2019 

4 

Informacja_o obciążeniu 
środków trwałych 

instytucji kultury 
ograniczonymi 

prawami rzeczowymi 
Nie występ uj ą 

5 

Uwagi 

6 

Imię i nazwisko 
pełnomocnika 

organizatora 
dokonującego wpisu 

Lidia Podleśna 
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Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 

1 2 3 4 5 6 
Nr kolejny 

wpisu 
Data wpisu, 

daty kolejnych 
zmian 

Informacja o połączeniu, podziale lub 
likwidacji instytucji kultury 

Nie dotyczy 

Imię i nazwisko 
likwidatora 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 

organizatora 
dokonującego wpisu 

Odpis sporządziła 

STARSZY INSPEKTOR 

d~\~µ,Q
Lidw Podleśna 

ov~ ,KULTURYPREZYOE BIUAA 

Ba ara Frydrych 
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