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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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  
 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji ŚWIDNICKI  UNIWERSYTET TRZECIEGO  WIEKU 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj     
POLSKA

 Województwo  
DOLNOŚLĄSKIE

 Powiat  
ŚWIDNICKI

 

Gmina   
ŚWIDNICA

 Ulica   
DŁUGA

  Nr domu  
33

 Nr lokalu 
 9

 

Miejscowość   
ŚWIDNICA

 Kod pocztowy   
58 – 100

  Poczta  
ŚWIDNICA

 Nr telefonu  
513 005 811

 

 Nr faksu E-mail   
sutw.swidnica@gmail.com

 Strona  
www.utw.swidnica.pl

 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

01.03.2007 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

21.07.2015 

5. Numer REGON 020541720 6. Numer KRS  0000275666 

za rok 2015 
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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 

Jan Starek Prezes   tak     nie 

Krystyna Lasek Wiceprezes   tak     nie 

Krystyna  Stanikowska Sekretarz   tak     nie 

Wanda Jarosińska  Skarbnik   tak     nie   

Mirosława Piątek Członek   tak     nie 

Krystyna Wojtasiewicz Członek   tak     nie 

Halina Dydycz Członek   tak     nie 

Marian Wilczyński Członek   tak     nie 

Barbara Dębska Członek   tak     nie 

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 

Halina Makarowska  Przewodnicząca   tak     nie 

Danuta Serafinowicz Członek    tak     nie 

Janina  Kasperska  Członek   tak     nie 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  
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1.1. Opis głównych 

działań podjętych przez 

organizację 

 

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku  działa na rzecz seniorów Ziemi Świdnickiej 

realizując cele stowarzyszenia określone w Statucie.  

Cele Stowarzyszenia to: 

a. rozwijanie wszechstronnej aktywności członków Stowarzyszenia, adekwatnie do wieku,    

b. zainteresowań i stopnia sprawności, w tym szczególnie: intelektualnej, psychicznej, 

fizycznej, 

c. inicjowanie aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego,  

d. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych poprzez 

przygotowanie ludzi starszych do nowych form aktywności,  

e. podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integrację międzypokoleniową.  

 

Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez: 

a. propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów,  

b. włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego,  

c. organizowanie wykładów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, konferencji oraz innych 

imprez,  

d. przekazywanie nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży potrzebującej 

pomocy i innym grupom społecznym,  

e. promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu 

f. promocję i organizowanie wolontariatu  

g. współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,  

h. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami 

powszechnymi, w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i pozyskiwanie 

środków finansowych na działalność Stowarzyszenia 

Biorąc po uwagę korelację działalności Świdnickiego UTW ze sferami działalności publicznej 

określonymi w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej                                         

i wolontariacie, można stwierdzić, że nasza działalność zawierała się w następujących sferach: 

I. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

Co prawda wiek  statutowo kwalifikujące do wstąpienia  szeregi słuchaczy Świdnickiego UTW 

jest określony na 55+, to jednak w zdecydowanej większości, nasi  słuchacze  to emeryci. To 

bowiem fakt  bycia na emeryturze otwiera przed nimi nowe możliwości, przede wszystkim 

czasowe, a skorzystanie z naszej bogatej oferty programowej, jest właśnie pomysłem za ciekawe 

zagospodarowanie tego czasu. 

Świdnicki UTW prowadzi działalność w zakresie edukacyjną, propaguje wśród seniorów ideę 

kształcenia ustawicznego. Koresponduje to z zawartą w ustawie  sferą działalności publicznej  

określoną jako   

II.     Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

W roku 2015 działały następujące grupy zajęć edukacyjnych: 

a. lektoraty językowe 

 język angielski – do maja 4 grupy, a od października 5 grup 

 język niemiecki - do maja 2 grupy, a od października1 grupa 

 język czeski – 1 grupa 

 język włoski – tylko do maja  - 1 grupa 

b. warsztaty psychologiczne –  2 grupy 

c. 2 cykle warsztatów pn. Zabawy z pamięcią (2. cykl zakończył się z końcem marca 

2016) 

d. Do maja odbywały się zajęcia w grupie fotograficznej 

 

Stałym elementem z zakresu edukacji są comiesięczne wykłady. Staramy się aby ich tematyka była, 

w kolejnych latach, w miarę zróżnicowana.  
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Tematy w roku 2015 były następujące: 

Styczeń – Niektóre  modele szczęścia w aspekcie historycznym -  Zdzisław Grześkowiak  

Luty -  Filozoficzne poszukiwanie sensu cierpienia  -  Zdzisław Grześkowiak 

Marzec - Przez  różowe okulary... czyli - dlaczego warto być optymistą?  - Anna Noińska 

Kwiecień- Starość - zintegrowanie czy rozpacz? - Zdzisław Grześkowiak 

Maj -  Wybrane zagadnienia prawne -  prawo spadkowe -  Agnieszka Żak 

Październik - Czy żyjemy na najlepszym z możliwych światów? – Z. Grześkowiak - wykład 

inauguracyjny 

Listopad – Psychomanipulacje -  Agnieszka Żak 

Grudzień - Prawa zwierząt a etyka ekologiczna.  -  Zdzisław Grześkowiak 

III.    Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

a. w kwietniu był wykład prawiczki z ZUS nt. prawnych aspektów systemu emerytalnego,                            

w czasie którego słuchacze mogli wygenerować zaufane profile dostępu do Platformy Usług 

Elektronicznych. 

b. w maju 2015 miał miejsce wykład dr Agnieszki Żak pt. Wybrane zagadnienia prawne – prawo 

spadkowe. Uczestnicy wykładu mieli możliwość zadawania pytań prawnych dotyczących ich 

osobistych lub rodzinnych sytuacji lub też skorzystać z porady  prawnej po  umówieniu się                                       

z wykładowcą. 

IV. Działalności charytatywnej; 

- zorganizowano zbiórkę pomocy rzeczowej dla Polonii litewskiej (stroje sportowe, materiały 

szkolne), którą przekazano w trakcie wycieczki na Litwę we wrześniu 2015 roku. 

- w czerwcu 2015 zorganizowano zbiórkę pomocy szkolnych i zabawek dla dzieci ze Szkoły 

Specjalnej  w Świdnicy. 

- 16 stycznia grupa 21 osób wzięła udział w charytatywnym maratonie zumby na rzecz jednego                                      

z podopiecznych fundacji „Dogonić marzenia” 

V. Ochrony i promocji zdrowia  

      Świdnicki Uniwersytet Trzeciego  Wieku zdaje sobie sprawę z wielu pojawiających się                          

w wieku senioralnym niedomagań zdrowotnych i to  w różnych sferach.  Traktuje człowieka 

całościowo troszcząc się o całościowy rozwój  słuchaczy. Stara się uczulać ich samych i wspierać 

szeroko rozumianą profilaktykę prozdrowotną.  Można odpowiedzialnie stwierdzić, że praktycznie 

służy temu cała oferta zajęciowa naszego Uniwersytetu.  

      Przykładem działań w tej kwestii są liczne zajęcia ruchowe, rekreacyjne, turystyczne  oraz 

wszystkie angażujące umysł i podtrzymujące oraz w miarę możliwości rozwijające 

sprawność umysłu. Są to zajęcia związane z uczeniem się, z poznawaniem samego siebie oraz  

trening rozwoju pamięci i innych funkcji mózgu. 

Świdnicki  UTW podejmuje lub uczestniczy w wielu działaniach w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia: 

     a. 14 maja odbyła się, zorganizowana we współpracy z uczelnią sprawującą nad nami patronat 

naukowy tj. ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi z jej Wydziałem Zamiejscowym                                        

w Świdnicy, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania gerontologii – 

podejście holistyczne”. Bardzo wymiernym rezultatem tego spotkania było podpisanie przez 

reprezentowane na konferencji organizacje i samorządy porozumienia   i zawiązanie się 

Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się. Pod koniec 2015 roku miało miejsce duże badanie 

ankietowe w celu zdiagnozowania wielorakich potrzeb seniorów. Trzeba tutaj mocno 

podkreślić ogromne zaangażowanie i wkład merytoryczny   i organizacyjny Krystyny Lasek. 

   

     b. 21 września, z bardzo dużym udziałem Krystyny Lasek odbyła się we Wrocławiu konferencja  

         naukowa inaugurująca Dni Gerontologii.  

     c. Świdnicki UTW  brał udział w konsultacjach  założeń Świdnickiej Karty Seniora oraz Koperty  

         Życia  
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VI. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

a. wspomnieć tu należy o organizacji wyjazdów na koncerty do Filharmonii 

Wrocławskiej  oraz do Narodowego Forum Muzyki 

b. koniecznie trzeba  podkreślić  działalność dwóch zespołów artystycznych 

funkcjonujących w Świdnickim UTW, a mianowicie grypy teatralnej UTWorki 

(prowadząca – Teresa Cora) oraz grupy wokalno – instrumentalnej ( prowadzący – 

Jan Starek). Obie grupy z sukcesem współpracowały w przygotowaniu programu 

artystycznego na spotkaniu świąteczno – noworocznym. Trzeba też wspomnieć 

bardzo udany spektakl pt. „Pamiętam, jakby to było wczoraj” prezentowany na 

uroczystości inauguracji roku akademickiego w październiku 2015,  a później, już w 

2016, na innych scenach. 

VII. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

Znaczenie możliwie  dobrej kondycji w każdym wieku jest bezsporne i to zarówno w 

kontekście  komfortu codziennego funkcjonowania jak i profilaktyki zdrowia. Dlatego też 

Świdnicki UTW przywiązuje dużą wagę do  wszelkich zajęć ruchowych.  

Organizujemy systematyczne, cotygodniowe następujące zajęcia: 

a. zumba 

b. pilates 

c. joga 

d. pływanie i gimnastyka w wodzie 

Niezależnie od powyższych, reprezentacje Świdnickiego UTW biorą udział w zawodach 

sportowych organizowanych przez inne UTW: 

a. 20.03 - Turniej w kręgle  

b. 9.05 – III Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW -  Świdnica -  

Bagieniec 

c. 25.04 -  turniej w bule – przywieźliśmy 4 puchary na 9 przyznanych! 

d. 13.06 -  Uniwersjada – multidyscyplinarne zawody sportowe seniorów o zasięgu 

regionalnym 

 

VIII. Turystyki i krajoznawstwa; 

W 2015 roku zorganizowano następujące wycieczki: 

 Ząbkowice Śl. 

 Dzierżoniów 

 Wrocław 

 Wiedeń 

 Nysa 

 Krobielowice 

 Szczawno Zdrój 

Ponadto Świdnicki UTW jest inicjatorem organizacji Rajdu Gwieździstego na Wielką 

Sowę, w którym brałyby udział  inne uniwersytety z regionu. W ubiegłym roku, w rajdzie (26.V) 

wzięło udział 27 osób  z naszego stowarzyszenia. 

Dodać także trzeba,  że w październiku 2015 r., prowadząca  zajęcie turystyczne Majka 

Kociuba, wzięła udział w panelu nt. polityki senioralnej organizowanego w ramach  przygotowań 

do kongresu turystyki Polskiej. 

IX. Promocji i organizacji wolontariatu; 

Działania w tym zakresie, stosując kryterium ich adresatów, można podzielić na dwie grupy: 

 działania na rzecz Świdnickiego UTW 

 działania na rzecz innych podmiotów 

Jeżeli chodzi o działania na rzecz stowarzyszenia, można tu przykładowo wymieniać 

następujące: 
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 działalność Zarządu  

      Cały Zarząd  działa społecznie w ramach wolontariatu 

o zebrania Zarządu odbywają się raz w  miesiącu 

o na życzenie słuchaczy wydłużono dyżury członków Zarządu w biurze. Obecnie biuro 

bezproblemowo dostępne jest w każdą środę od 10.00 do 13.00  

o Zarząd prowadzi dobrą politykę informacyjną. Dobrym kanałem informacji jest 

prowadzona strona internetowa, która pełni również rolę dokumentującą działalność 

stowarzyszenia. 

o Zarząd prowadzi monitoring obecności członków  stowarzyszenia na wykładach.                  

W planie jest  rozszerzenie tego działania także na uczestnictwo w zajęciach 

o Bardzo ważnym działaniem  było uporządkowanie ewidencji składek oraz kartotek- 

wyrazy podziękowania Wandzie Jarosińskiej, Halinie Dydycz, Krystynie 

Wojtasiewicz.   

o Słowa podziękowania całemu Zarządowi  za uporządkowanie biura, dokumentów                        

i innych rzeczy w powiązaniu z kompleksową wymiana mebli. 

 działalność Liderów grup zajęciowych  

Wszyscy Liderzy mają podpisane porozumienia o współpracy w ramach 

wolontariatu. Podkreślić należy dużą rolę Liderów. Ich rola to nie tylko zbieranie 

opłat za zajęcia i prowadzenie związanej z tym dokumentacji. dobra forma 

aktywności słuchaczy, planowane i systematyczne (comiesięczne) zebrania sprzyjają 

dyskusji,  konsultacjom, wzajemnej inspiracji, dobrej organizacji wielu działań.   

 przygotowywanie imprez –  

o Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 

o Zakończenie roku akademickiego 

o Przegląd  Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Jest to bardzo duża impreza                            

o charakterze regionalnym. W ostatniej, jubileuszowej edycji wzięło udział 195 osób                         

z 5 powiatów. Trzeba podkreślić duży udział wolontariuszy zarówno na etapie 

przygotowań, realizacji samej imprezy oraz po jej zakończeniu. Ich kompetencje, 

zaangażowanie i w efekcie wpływ na wysoki poziom organizacyjny imprezy jest nie 

do przecenienia. 

o Wycieczki - Organizatorka wycieczek działa jako wolontariuszka, w ramach 

porozumienia o współpracy.   

o Organizacja imprez okolicznościowych – przykładami  w tym względzie mogą być: 

 Benefis najstarszego członka ŚUTW – pan Mikołaja Nowosada z okazji 

jego 95 urodzin. 

 Zabawa karnawałowa  i andrzejkowa 

 Prowadzenie działań edukacyjnych -  wśród wielu zajęć organizowanych                

w naszym uniwersytecie są  też prowadzone w ramach woluntariatu. Należą 

do nich: 

                               -  Spotkania z Biblią – prowadzone przez Annę Kundzicz, są swoistym  

                                  fenomenem. Cieszą się bowiem niezwykłą popularnością wśród  

                                  słuchaczy.  

                               -  lektorat języka czeskiego – prowadzony od lat przez Majkę Kociubę  

                               -  nauka brydża  - w 2. semestrze roku akademickiego 2014/2015 

 Śpiewanie seniorów czyli systematyczne spotkania ze wspólnym śpiewem, 

nauką nowych piosenek – od X do II 

 

W działaniach na rzecz innych osób i podmiotów można wyróżnić: 

o Spotkanie z dziećmi z SP nr 315 nt. tradycji świątecznych  - IV 2015 

o Współudział i pomoc  w organizacji  konferencji naukowych – V 2015                  

       w  Krzyżowej  oraz IX 2015 we Wrocławiu 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 gmina                                             województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                               

 powiat                                            cały kraj  
 

 kilka powiatów                             poza granicami kraju                          

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 250 

 

Osoby prawne 0 

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

 

 

 
 

 

- 
 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
  tak 

  nie 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 

przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

Promocja i organizacja wolontariatu  

Turystyka i krajoznawstwo Organizowanie wycieczek i rajdów 

wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej;  

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym  

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
  tak 

  nie 

  

 

 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

działalność  

  

  

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  
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5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
  tak 

  nie 

 

  

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji 
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

 

   55208,48 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      12 418,00 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego             34 755,00 zł           

c) Przychody z działalności gospodarczej                       0,00 zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)               8 015,48 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

               2060,00 zł    

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem                  354,35 zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

            55 146,10 zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00  zł 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 39 910,79 zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,    zł 

d) Koszty administracyjne 15 235,31 zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym 

62,68 zł 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków  

4.1. Przychody z 1% podatku 0 ,00    zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

0 ,00    zł 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
 
 

  0 ,00    zł 

2 
 

 
  0 ,00    zł 

3 
 
 

  0 ,00    zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 

  z podatku dochodowego  od osób prawnych 

  z podatku od nieruchomości 

  z podatku od czynności cywilnoprawnych 

  z podatku od towarów i usług 

  z opłaty skarbowej 

  z opłat sądowych 

  z innych zwolnień 

      Jakich…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

  nie korzystała       

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

  tak 

  nie 

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 

 

 
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 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli 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 1 miejsca po przecinku) 

                                              0 etatów 
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1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                                          8      osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
  tak 

  nie 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 
                            252 osób fizycznych 

                                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) 

  tak 

  nie 

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) 

21  osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24998,00 zł 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24998,00 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 

312,00 zł 

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

520,00 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 

  tak 

  nie 

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

  tak 

  nie 

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 - - 

2 - - 

IX. Dodatkowe informacje 
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną) 
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

Jan Starek 

Krystyna Stanikowska 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 05.07.2016 

 

 


