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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

ŚWIDNICA

Miejscowość

ŚWIDNICA

Nr faksu

ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kraj

POLSKA

Województwo

Ulica

DŁUGA

Nr domu

Kod pocztowy

E-mail

58 – 100

sutw.swidnica@gmail.com

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

020541720

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Nr lokalu

33

Poczta

ŚWIDNICA

Strona

www.utw.swidnica.pl

21.07.2015
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Nr telefonu

01.03.2007

6. Numer KRS

ŚWIDNICKI

0000275666

513 005 811

Imię i nazwisko

7. Skład organu zarządzającego
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Funkcja

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

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub
nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz
informacje o funkcji pełnionej przez
poszczególnych członków organu kontroli
lub nadzoru)

Wpisany do KRS

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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Działalność Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wynika ze statutowych celów
stowarzyszenia. Nakierowana jest ona na szeroko pojęte dobro seniorów świdnickich,
które rozumiane jest jako:
- Możliwie wszechstronna, dostosowana do wieku, aktywność
- Rozwijanie i utrzymywanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej
I.

AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Zajęcia w tej sferze stanowię znaczną część oferty zajęciowej uniwersytetu.
W roku 2016 działały następujące grupy zajęć edukacyjnych:
a. lektoraty językowe
 język angielski – do maja 4 grupy, a od października 5 grup

1.1. Opis głównych działań
podjętych przez organizację

Obserwujemy stały, systematyczny wzrost zainteresowania nauką j. angielskiego. Przyczyny
mogą być różne: podróże, migracje części rodziny za granicę itp. Wydaje się, że nie bez
znaczenia jest również sama atrakcyjność tego języka. Także sposób prowadzenia zajęć, nie
tylko z j. angielskiego, ale i innych języków, nastawiony na praktyczne stosowanie języka, jest
dla słuchaczy bardzo ważny.
 język niemiecki - 1 grupa
 język czeski – 1 grupa
b. warsztaty psychologiczne – 2 grupy
c. W marcu zakończyły się warsztaty pn. „Pamięć na piątkę”
d. Kursy komputerowe
W roku sprawozdawczym zorganizowano 2 edycje 30 – godzinnych kursów komputerowych.
Jeden prowadzony przez p. Magdalenę Szopian – Wełyczko, a drugi przez Jana Starka, który
posiada specjalistyczne wykształcenie i uprawnienia.
Rozszerzaniu horyzontów słuchaczy służą wykłady, które odbywały się 1 raz w miesiącu.
Staramy się aby ich tematyka, w miarę możliwości była zróżnicowana
Tematy w roku 2016 były następujące:
Styczeń – Pacyfizm w ujęciu historycznym - Zdzisław Grześkowiak
Luty - Czy wolność nadal jest utopią - Zdzisław Grześkowiak
Marzec – Ekologia i prawa zwierząt - Zdzisław Grześkowiak
Kwiecień- Bezpieczeństwo finansowe seniorów. Umowy, kredyty, „atrakcyjne oferty” i
inne pułapki – prawnik z Niezależnego Forum Doradczo - Szkoleniowego
Maj - Natura piękna i poznania estetycznego - Zdzisław Grześkowiak
Październik – „Czy nuda musi być nudna” – Z. Grześkowiak - wykład inauguracyjny
Listopad – Bezpieczeństwo prawne, zdrowotne i społeczne seniorów – Sanepid, Pogotowie
Ratunkowe
Grudzień - Oczyszczanie organizmu i korzyści tego procesu. Wpływ mikro- i
makroelementów na organizm po 50 r. ż. – dr Joanna Janicka
Na uwagę zasługują wykłady pana Zdzisława Grześkowiaka, które cieszą się dużym
zainteresowaniem słuchaczy, mimo poruszanej tematyki. Zagadnienia filozoficzne, jak się
okazuje, mogą być ciekawe, pasjonujące, a przy tym wygłaszane w języku zupełnie
zrozumiałym dla wszystkich.
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Bardzo dobrze został przyjęty wykład grudniowy: oczyszczanie organizmu i korzyści tego
procesu. Wpływ mikro- i makroelementów na organizm po 50 r. ż. – dr Joanna Janicka.
Dodać należy, ze dzięki porozumieniu z Niezależnym Forum Doradczo - Szkoleniowym z
Jedliny Zdroju , wykłady te są dla Uniwersytetu za darmo

Z przyczyn od nas niezależnych, wykłady w miesiącach I-V nie miały stałych dni i godzin im
przypisanych. Powodowało to zachwiania we frekwencji i czasem mogło uniemożliwiać
niektórym członkom uczestnictwo w nich. Od października 2016 sprawa ta została skutecznie
rozwiązana i wszystkie wykłady odbywają się w poniedziałki o godz., 12.30.

Szczególnym rodzajem zajęć, po części związanym z intelektem, ale zdecydowanie
nakierowanym na rozwój duchowy, są Spotkania z Biblią prowadzone w ramach wolontariatu
przez Annę Kundzicz.
Zajęcia te cieszą się bardzo dużą frekwencją.
Wydaje się, że powodem tego jest fakt, że prowadząca dzieli się ze słuchaczami tym, co sama
z pasją czyta, która wierzy w to co czyta, i która żyje tym, w co wierzy. A więc jednym słowem
- autentyzm.
Na zajęcia przychodzą słuchacze, jeżeli tak można powiedzieć, w różnym stopniu
zaawansowania. Są więc tacy, którzy chcą pogłębić w sobie wiarę i znajomość Pisma
Świętego; tacy, którzy pragną nauczyć się czytać i rozumieć Biblię, a także tacy, którzy
dopiero szukają swojej drogi duchowej.
II.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zdaje sobie sprawę z wielu pojawiających się
w wieku senioralnym niedomagań zdrowotnych i to w różnych sferach. Traktuje człowieka
całościowo i o taki całościowy rozwój słuchaczy się troszczy. Stara się uczulać ich samych
i wspierać szeroko rozumianą profilaktykę prozdrowotną.
Można odpowiedzialnie
stwierdzić, że praktycznie służy temu cała oferta zajęciowa naszego Uniwersytetu.
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.
Przykładem działań w tej kwestii są liczne zajęcia ruchowe, rekreacyjne, turystyczne
oraz wszystkie angażujące umysł i podtrzymujące oraz w miarę możliwości
rozwijające sprawność umysłu.
Do zajęć stricte ruchowych można zaliczyć:
1.
2.

Zumba – 1 grupa
Pilates – 2 grupy
Pilates jest podzielony na dwie grupy nie tyle ze względów ilościowych uczestników, ale
bardziej ze wzglądu na różny charakter i stopień intensywności ćwiczeń.

3.

Basen
Do końca roku akademickiego 2015/2016 były to, przynajmniej w swym założeniu,
zajęcia ruchowe. Z początkiem roku 2016/2017 podjęta została decyzja o rezygnacji z
tej formy zajęć na rzecz profesjonalnego kursu nauki pływania i doskonalenia technik
pływackich. Prowadzą je trenerzy z szkoły pływania „Pure Swim”. Taka forma cieszy
się dużym uznaniem uczestników.
Joga- 1 grupa

4.
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Niezależnie od powyższych, reprezentacje Świdnickiego UTW biorą udział w zawodach
sportowych organizowanych przez inne UTW:
a. Turniej w kręgle - UTW Dzierżoniów
b. Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW - Świdnica Bagieniec
c. Turniej w bule - UTW Żarów
d. Uniwersjada - UTW Ząbkowice Śl.
Sprawą działalności sportowej w Zarządzie zajmuje się Mirosława Piątek.. Jej działania to
przykład zaangażowania i umiejętności organizacyjnych. Za wszystkie zorganizowane
imprezy składam Mirce serdeczne podziękowania
Niektóre imprezy mają cel charytatywny, jak np. organizowany przez Fundację „Dogonić
Marzenia” maraton zumby, w którym wzięło udział 21 osób z naszego UTW.

Turystyka stanowi ważną dziedzinę działalności Uniwersytetu. Od początku prowadzona
jest w ramach wolontariatu przez Majką Kociubę. W roku 2016 odbyło się wyjątkowo mało
wycieczek, bo tylko 3 (Wrocław, Bielawa, Pieszyce)
Od 2 lat Świdnicki UTW organizuje rajdy. W ubiegłym roku, w rajdzie na Ślężę wzięło
udział 35 osób z naszego stowarzyszenia. Duże uznanie dla Marysi Jaksz za ich organizację.

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
a.

wspomnieć tu należy o organizacji wyjazdów na koncerty do Opery Wrocławskiej
(np. Hiszpańska noc z Carmen, Madame Butterfly) oraz do Narodowego Forum
Muzyki

Słowa uznania należą się za profesjonalną, pełną zaangażowania organizację tych
wyjazdów należą się Halinie Dydycz. Dodać trzeba przy tej okazji, że jest to efekt
wniosku Prezesa, zaakceptowanego przez Zarząd, aby organizację wyjazdów na
imprezy kulturalne przydzielić jednej osobie, co zdecydowanie ułatwiło proces selekcji
ofert, decyzyjny i organizacyjny.
Uzupełniając, należy dodać, że podobnie było z ofertami wycieczek i wczasów zwykłych
i rehabilitacyjnych. Te sprawy powierzono Krystynie Wojtasiewicz.
koniecznie trzeba
podkreślić
działalność dwóch zespołów artystycznych
funkcjonujących w Świdnickim UTW, a mianowicie grypy teatralnej UTWorki
(prowadząca – Teresa Cora) oraz grupy wokalno – instrumentalnej „Jesienna gama”(
prowadzący – Jan Starek). Obie swoimi występami uświetniają uroczystości i
spotkania okolicznościowe w Świdnickim UTW. Trzeba też wspomnieć bardzo
udany spektakl pt. „Magia czasu czy ekranu - lata 60.” prezentowany na uroczystości
inauguracji roku akademickiego w październiku 2016.
21 maja oba zespoły bardzo udanie wzięły udział w I Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Seniorów , który miał miejsce w świdnickim Rynku
.Największym sukcesem „Jesiennej Gamy” było zdobycie Grand Prix na VI
Przeglądzie Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w maju 2016 r. Tematem 6. Edycji
były „Piosenki różnych narodów”
b.
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IV.

PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w swojej działalności, poza płatnymi zajęciami, w
pełni opiera się na wolontariacie. Mowa tu o organach statutowych, liderach i innych osobach
aktywnie włączających się w przygotowywanie imprez
 działalność Zarządu
Cały Zarząd działa społecznie
o
o
o

o

o

o

o

zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu
Biuro dostępne jest w każdą środę od 10.00 do 13.00. Dyżury pełnią członkowie
Zarządu
Zarząd prowadzi dobrą politykę informacyjną. Dobrym kanałem informacji jest
prowadzona strona internetowa, która pełni również rolę dokumentującą
działalność stowarzyszenia. Mimo to są problemy w tym względzie w tych
przypadkach, gdy słuchacze nie posiadają dostępu do internetu i nie uczęszczają
na zajęcia.
Dokumentacja Stowarzyszenia, której niestety ciągle przybywa, w ocenie Prezesa
jest prowadzona bardzo dobrze. Dotyczy to także wniosków o dofinansowanie do
Starostwa Powiatowego i do Urzędu Miejskiego oraz sprawozdań rozliczających
dofinansowaną imprezę.
Również sprawozdania finansowe i merytoryczne wraz z innymi dokumentami są
sporządzane bez zastrzeżeń oraz w odpowiednim czasie wysyłane do Urzędu
Skarbowego, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
odpowiednio, zgodnie z przepisami, publikowane.
Na przełomie roku 2015 i 2016 przeprowadzono inwentaryzację mienia
stowarzyszenia. Jest to o tyle istotne, że pierwszy raz efektem inwentaryzacji jest
dokładne skatalogowanie i opisanie przedmiotów i naklejenie na nich specjalnych
etykiet inwentaryzacyjnych,
Organizacja wczasów zwykłych i rehabilitacyjnych.
Ta sfera działalności, o czym już wspomniano, jest efektem jej wyodrębnienia i
powierzenia wszystkich spraw z tym związanych Krystynie Wojtasiewicz. Za
podjęte i przeprowadzone działania składam jej serdeczne podziękowania.

Pragnę serdecznie podziękować Członkom Zarządu za pracę i współpracę nie tylko w
roku sprawozdawczym - 2016, ale i, w związku z moją rezygnacją z funkcji Prezesa, od
początku III kadencji. Dziękuję za zaangażowanie, ofiarność, za wszystkie dobre
inicjatywy i działania.


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.
Wszystkim Liderom składam serdeczne wyrazy wdzięczności za współpracę od kwietnia
2015 roku. Swoim wieloaspektowym zaangażowaniem dawaliście i dajecie dowód
troski o dobro wspólne – o Nasz Uniwersytet.
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przygotowywanie imprez – m. in.
o Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego
o Zakończenie roku akademickiego
o Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku
o Wycieczki – organizatorka wycieczek - Maria Kociuba - działa jako
wolontariuszka, w ramach porozumienia o współpracy.
o Organizacja imprez okolicznościowych – przykładami w tym względzie mogą
być:
 Zabawa karnawałowa (pamiętny Bal Maskowy) i andrzejkowa
„Leśna Biesiada” (Barbara Dębska, Wanda Jarosińska, Krystyna
Lasek)
 Spotkanie świąteczno – noworoczne.

Oprócz innych działań organizacyjnych, na podkreślenie zasługuje wykonanie
dekoracji. Spontaniczny odzew w zakresie akcesoriów jak i wykonania przyniósł
wspaniałe rezultaty.
 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,
- lektorat języka czeskiego – prowadzony przez Majkę Kociubę
PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA O PROBLEMACH I
POTRZEBACH OSÓB STARSZYCH

V.

o

Działania w Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się

Jedną z inicjatorek powstania tej Koalicji była Krystyna Lasek. Oprócz Świdnickiego
UTW i Akademii Nauk Społecznych w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Świdnicy)
samorządy Świdnicy, i Dzierżoniowa oraz Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa. W
ramach prowadzonych działań odbyło się duże badanie ankietowe nt. potrzeb
seniorów. Wyniki tych badań zostały przedstawione na seminarium naukowym w dniu
25.10.2016 i będą stanowiły kanwę działań tej Koalicji
o

Spotkania delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z ludźmi starszymi,
zrzeszonymi (bądź nie) w różnych organizacjach społecznych

Delegatami do OPS było w 2016 było troje, a w bieżącej kadencji, dwoje członków
Świdnickiego UTW. Na spotkaniach omawiano problemy seniorów i polityki
senioralnej.
Wszystkim delegatom dziękuję serdecznie za promowanie problematyki senioralnej
zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Ponadto Krystynie Lasek dziękuję, za pracę w Komisji
Rewizyjnej Dolnośląskiej Federacji UTW
VI.

INNE DZIAŁANIA MERYTORYCZNE

Z inicjatywy Krystyny Lasek odbywają się zajęć dla seniorów 75+. Jest to cykl 3 spotkań pt.
„Utrwalamy wspomnienia” oraz wycieczka do Stacji Ekologicznej w Świdnicy:
a.

Opracowano program każdych zajęć, scenariusz zajęć jest adaptacją metodyReminiscencja- metoda wspomnieniowa- poznanej na szkoleniu, które odbyło się wiosną
2016r.
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odbyły się dwa spotkania- 22.02.( udział 9 osób), 01.03.2017r.( udział 12 osób).
Trzecie spotkanie odbędzie się 22.03.2017r. a wycieczka w kwietniu 2017r.
W zajęciach, które odbywają się w Centrum wspierania Organizacji Pozarządowych,
biorą aktywny udział wszyscy uczestnicy zorganizowani w 4-osobowych grupach.
Prowadzący zajęcia: Anna Kundzicz, Marian Wilczyński, Krystyna Lasek.

b.

VII. FINANSE
o Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku mimo iż jest stowarzyszeniem non profit, to
jednak prowadzi pełną księgowość. Wynika to choćby z faktu otrzymania w lipcu
2015 roku statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Z satysfakcją stwierdzam,
i potwierdzają to kontrole Komisji rewizyjnej, że finansowy aspekt funkcjonowania
ŚUTW działa bez zarzutu. Rok 2016 oraz 2015, a więc pierwsze 2 lata pod nowym
Zarządem, były zarazem pierwszymi, w których nie było ujemnego wyniku
finansowego
o

Rok 2016 był zarazem pierwszym rokiem , w którym mogliśmy otrzymywać od
podatników 1% ich podatku.
W celach promocyjnych zaprojektowano i
dodrukowano ulotki zachęcające do odpisu 1% na rzecz ŚUTW. Ponadto Prezes
nawiązał współpracę z Urzędem Skarbowym, dzięki której chętni słuchacze
Uniwersytetu mogli być rozliczani przez specjalnie przydzielonych pracowników
Urzędu

o

Zakres prac, liczba członków są podstawą wniosku o stworzenie osobnego
stanowiska komputerowego dla potrzeb kasjera i księgowej oraz zakup programu
księgowego

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy podarowali Uniwersytetowi 1%
swego podatku. Decyzja, na co, ze sfery działalności statutowej, te pieniądze mają zostać
wydane, powinna być poprzedzona głębokim namysłem i możliwie szeroką konsultacją
Za ofiarną pracę dziękuję Skarbnikowi ŚUTW - Wandzie Jarosińskiej a szczególnie
Głównej Księgowej - Jadwidze Kulikowskiej. Prowadzenie księgowości przez Was jest
przykładem oddania, kompetencji i wysokiej troski o jakość. Bardzo dziękuję

VIII.
o

o
o

INNE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE
W lutym 2016 roku nastąpiła wymiana mebli w biurze. Była to okazja do zrobienia
wielkich i koniecznych porządków. Zaangażowanym w to działanie członkom
Zarządu bardzo dziękuję
Dzięki osobistym staraniom Prezesa pozyskano dodatkowe szafy z Zakładu
Poprawczego, które stanowią magazyn zapasów i podręczny Uniwersytetu.
Słowa serdecznych podziękowań kieruję pod adresem Krystyny Stanikowskiej za
trud prowadzenie kroniki ŚUTW.
REALZACJA WNIOSKÓW I UCHWALA Z POPRZEDNIEGO ZEBRANIA

IX.

Wnioski przyjęte na Walnym Zebraniu Członków w dniu 13.04.2016 były następujące:
1.

Podjecie działań w celu umieszczenia przy drzwiach biura tablicy informacyjnej
– zrealizowano następnego dnia po Zebraniu
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2.

Podjęcie działań w
zakresie nieformalnego otoczenia opieka
i zainteresowaniem starszych, samotnych, schorowanych członków naszego
uniwersytetu
– W listopadzie 2016r. odbyło się spotkanie członków grupy 8 osób, na
którym wymieniono się uwagami i doświadczeniami oraz omówiono plan
działania. Szkolenie z zakresu podstaw prawnych takiej działalności
wolontariackiej odbędzie się 24.03.2017

3.

Umieszczanie na stronie internetowej relacji o podjętych działaniach,
w których uczestniczyli nasi członkowie
– Relacje z ważniejszych działań są umieszczane na bieżąco

4.

Zapowiadanie wykładu poprzez pop-up na stronie internetowej co najmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem
– Informacja o wykładzie pojawia się w aktualnościach, z kilkudniowym
wyprzedzeniem. Informacja poprzez pop-up jest kosztowna

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie
prowadzonej przez organizację działalności
pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Osoby fizyczne

250

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w
okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby
prawne)

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
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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

Działalność liderów grup zajęciowych
Przygotowywanie imprez
Prowadzenie niektórych zajęć

Turystyka i krajoznawstwo

Organizowanie wycieczek i rajdów

wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej;

Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych

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 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

tak
nie

Sfera działalności pożytku
publicznego
Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym

Cała działalność uniwersytetu dotyczy osób w
wieku emerytalnym

nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie zajęć kształcenia ustawicznego:
lektoratów językowych i warsztatów

Przedmiot działalności

Organizowanie wyjazdów do opery i teatrów
kultura, sztuka, ochrona dóbr
Prowadzenie grupy wokalno-instrumantalnej oraz
kultury i dziedzictwa narodowego
teatralnej

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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

nie
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)

56 661,67 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

14 347,00 zł
37 483,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej
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3 271,67 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

1 560,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

zł

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

56 373,07 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

17 645,43 zł

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

38 727,64 zł
0, zł

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

17 645,43 zł

d) Koszty administracyjne

0,00 zł

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym

288,60 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

3 061,30 zł

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

Kwota 3061,30, na podstawie stosownej uchwały Zarządu, została
wykazana w bilansie jako rezerwa na zobowiązania do wykonania
w roku 2017.

0 ,00 zł

2

0 ,00 zł

3

0 ,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

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
własność

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:

użytkowanie
wieczyste
najem
użytkowanie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2. Członkowie
tak

2.1. Organizacja posiada członków

nie
257 osób fizycznych

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

0 osób prawnych
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

tak

(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)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

22 osoby

(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

27 359,40 zł

a) z tytułu umów o pracę

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

27 359,40 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
207,30 zł
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
536,70 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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

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

tak

nie

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)

Jan Starek
Czytelny podpis osoby upoważnionej lub
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Krystyna
Stanikowska
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08.03.2017

