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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Lasek  Krystyna Prezes 
    

Dydycz Halina Wiceprezes 
    

Stanikowska Krystyna Sekretarz 
    

Madeja Henryka Skarbnik  

Daleszyoska Teresa Członek  

Dębska Bogusława Członek 
   

Marczyk Zofia Członek 
   

Piątek Mirosława Członek 
   

Wilczyoski Marian Członek 
 

Wiesław Łabęcki Członek      

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Makarowska Halina Przewodnicząca 
     

Chruściel Joanna Członek 
     

Lenik Elżbieta Członek 
     

II. Charakterystyka działalności organizacji 
pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

 

1.Opis działalności pożytku publicznego   

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

Data zamieszczenia sprawozdania  

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji  

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj              
POLSKA

 Województwo          
DOLNOŚLĄSKIE

 Powiat 
             ŚWIDNICKI 

Gmina                           
 ŚWIDNICA

 Ulica             
DŁUGA

 Nr domu   
33

 Nr lokalu                   
9

 

Miejscowośd             
ŚWIDNICA

 Kod pocztowy            
58-105

 Poczta          
ŚWIDNICA

 Nr telefonu   
513 005 811

 

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

 Strona WWW      
www.swidnica.pl

 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

1.03.2007 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

21.07.2015 

5. Numer REGON 02054172000000 6. Numer KRS   0000275666 

za rok  2018 

 



 

Świdnicki UTW prowadził w 2018 roku działalnośd zgodnie z celami i zadaniami 
zapisanymi w statucie. Wszyscy  członkowie mają możliwośd wielostronnego rozwoju 
osobistego podejmując aktywnośd zgodnie z własnymi zainteresowaniami, potrzebami                   
z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia, sprawności i swoich możliwości. 

Główne działania koncentrowały się w zakresie: 

A-aktywności edukacyjnej – rozwój intelektualny 
B- aktywnośd fizyczna 
C-aktywnośd kulturalna 
D-integracja słuchaczy i praca społeczna- wolontariat. 
 

A-AKTYWNOŚD  EDUKACYJNA – ROZWÓJ INTELEKTUALNY 
 

  W roku 2018 w semestrze wiosennym, w ramach oferty edukacyjnej realizowane były 
zajęcia w łącznym wymiarze  28 godz./tyg.  W tym w największym wymiarze prowadzono 
zajęcia  z  

1. lektoratów języków obcych: 
a. j. angielski – 4 grupy x 2 g./tyg. 
b. j. niemiecki – 1 grupa x 2 g./tyg. 
c. j. czeski – 1 grupa x 2 g./tyg. 
2. warsztaty psychologiczne – 3 g. x 2 g./tyg. 
3. zajęcia z brydża towarzyskiego – 2 g. x 4 g./tyg. 
4. cykl wykładów – 2 g./m-c. 
5. cykl zajęd – Poznajemy Biblię- 4 g./m-c. 

 Zrealizowano również program edukacyjny pt.” ABC zdrowia seniora”, w którym odbyły 
się zajęcia   w wymiarze 22 godzin. – uczestniczyło 40 słuchaczy. 
Lektoraty języków obcych, wykłady o różnej tematyce prowadzone w bardzo interesujący 
sposób oraz zajęcia z Biblią i warsztaty  psychologiczne cieszą się nieustającym 
zainteresowaniem słuchaczy. 
 
W semestrze zimowym realizowano  w niezmienionym wymiarze  zajęcia wymienione        
w pkt. b, c, e.  
Z uwagi na pozyskanie i włączenie do oferty edukacyjnej  zajęd finansowanych z dotacji - 
ze środków UE, w semestrze zimowym lektoraty z j. obcych prowadzono w następującym 
wymiarze: 

a. j. angielski -2 grupy , j. niemiecki – 1 grupa– w ramach oferty ŚUTW , 
b. j. angielski – 5 grup( w tym 1 zaawansowana)60 osób, j. niemiecki - 1 grupa(12 

osób)- dotacja (UE),kursy językowe w wymiarze 120 godz. w czego w semestrze 
zimowym zrealizowano - 40 godz. 

c. kurs komputerowy w wymiarze 80 godz. -4 grupy(48 osób)-słuchacze ŚUTW i inni 
seniorzy. 

d. Cykl wykładów – 7 
 

B - AKTYWNOŚD  FIZYCZNA  
 
Prowadzono następujące zajęcia: 
1. z aktywności fizycznej promujące aktywny, zdrowy styl życia: 

 
a. Zumba dla seniorów – 1 grupa- godz./tyg. 
b. Gimnastyka –Pilates – 1 grupa- godz./tyg. 
c. Gimnastyka w wodzie -1 grupa- godz./tyg. 
d. Kurs nauki taoca w parach – 1 grupa -1 godz./tyg. 
e. Zajęcia z jogi -1 grupa -2 godz./tyg. 
f. Nordic walking –systematyczne marsze w małych grupach  lub indywidualnie- 2-5 x 

w tygodniu 
 



1.1. Opis głównych 
działao podjętych przez 
organizację 
 

Słuchacze uczestniczą w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych 
przez inne UTW, TKKF. Organizacją udziału w tych zajęciach- wymienione w pkt.2,3,  
organizuje  Mirosława Piątek  

2. .ŚUTW był organizatorem Marszu po zdrowie na trasie Świdnica- Bagieniec- Świdnica 
(12 km) nornic walking - maj,- udział grupy - 32 słuchaczy. 

3. Słuchacze ŚUTW uczestniczą w różnych imprezach rekreacyjno-sportowych 
organizowanych przez: 
a.   inne Uniwersytety- Turniej kręgli – UTW Dzierżoniów, Wiosenny turniej w bule- 

UTW Żarów.  
b. TKKF w Świdnicy - zawody w kręgle, bule, NV, gry sprawnościowe i stolikowe, 

rekreacyjne, strzelanie sportowe. Udział słuchaczy w II edycji  programu pt. 
”Aktywnośd fizyczna osób starszych –Świdnica 2018”. 

 
4. zorganizowano I. zawody pływackie dla stypendystów ZUS na różnych dystansach – 

udział słuchaczy ŚUTW oraz seniorów z innych organizacji- przygotował Andrzej 
Jóźwiak. 

5. Słuchacze uczestniczą również w zajęciach progra4. mu prowadzonego przez Urząd 
Miasta w ramach programu” Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”- zajęcia 
rekreacyjne.  

6. Turystyka regionalna i zagraniczna to ważny obszar działalności Uniwersytetu. 
Słuchacze uczestniczyli następujących imprezach : */ wycieczki organizowane 1 raz w 
miesiącu po Dolnym Śląsku- 8 wycieczek.- udział 105 osób. Działania prowadzi  
społecznie Majka Kociuba 

7. Przekazujemy słuchaczom informację o turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych 
oraz wycieczkach zagraniczny i krajowych, w których uczestniczą na zasadzie 
własnego wyboru.  
 

III. DZIAŁALNOŚD  KULTURALNA.  
 
Stałe formy działalności kulturalnej to:  
1. Działalnośd dwóch zespołów artystycznych: ”Jesienna gama- zespół wokalno-

instrumentalny oraz grupa teatralna „UTWorki” w których słuchacze rozwijają swoje 
zainteresowania, pasję i talenty,  występami ubogacają uroczystości i spotkania                   
w Świdnickim UTW i w innych instytucjach. Oba zespoły mają uznane osiągnięcia:  
a. „Jesienna Gama”- zespół wokalno-instrumentalny jest znany i ceniony w 

lokalnym środowisku utw z racji organizowania Przeglądu Piosenki UTW z 
udziałem wielu zespołów. W 2018r.w  VIII Przegląd Piosenki pt. „Piosenki lat 
60.tych” ,uczestniczyło 9 zespołów. Realizacja Przeglądu wg. autorskiego pomysłu 
prowadzącego zespół Jana Starka od  8 lat cieszy się ogromnym uznaniem innych 
zespołów i gości Przeglądu.  

b. Grupa teatralna ”UTWorki” uczestniczyła drugi raz z dużym sukcesem w XI 
Juwenaliach III Wieku  w Warszawie – za prezentację pt.” Baśo o księżniczce 
Grizeldzie” zajęła I. miejsce w kategorii teatr, grupę prowadzi Teresa Cora. (w 
2018 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Świdnicy za upowszechnianie kultury.) 

2. Udział słuchaczy w prezentacjach teatralnych, spotkaniach autorskich, wernisażach 
itp. organizowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury.  

3. Organizacja wyjazdów na koncerty do Narodowego Forum Muzyki , spektakle 
operowe i teatralne do Wrocławia, Wałbrzycha, -udział grupy teatralnej  pozostałych 
słuchaczy. Wyjazdy zorganizowane prowadzi  Halina Dydycz. 

4. Udział słuchaczek w zajęciach kulturalnych  w ramach programu” Aktywny senior 
polsko-czeskiego pogranicza”- grupa słuchaczek przygotowała prezentację słowno -
muzyczną –czytanie bajek dla dzieci, która została nagrana na płytkę CD. 

5. Organizacja spotkania noworocznego z programem artystycznym: koncert  kolęd i 
okolicznościowa prezentacja grupy teatralnej. 

6. Udział grupy teatralnej w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
Seniorów z prezentacją pt.” Kwiaty Polskie wg Juliana Tuwima. 

7. Kino dla Seniora- raz w miesiącu (trzeci poniedziałek miesiąca), seniorzy uczestniczą 
w projekcji filmowej- cena biletu ulgowa, tytuł filmu wybrany przez ŚUTW- udział 
słuchaczy oraz seniorów z „miasta”. 

 
 



 

IV. INTEGRACJA  SŁUCHACZY  ORAZ  PRACA  SPOŁECZNA, WOLONTARIAT- 
DZIAŁANIA: 
 
1. Organizacja spotkao integracyjnych:  dla słuchaczy nowoprzyjętych, dla słuchaczy 
dwa spotkania okolicznościowe- 1 lutego – rocznica założenia ŚUTW, październik- 
uroczystośd inaugurująca rok akademicki, maj- spotkanie kooczące rok akademicki- 
Zofia Marczyk, Teresa Daleszyoska, Bogumiła Dębska, Jolanta Mieszkalska, we 
współpracy z innymi członkami Zarządu, słuchaczami z różnych grup. 

2. Członkowie ŚUTW uczestniczą w pracy innych organizacjach, aktywnie 
uczestniczą w działaniach mających na celu promowanie wiedzy i rozwijanie 
świadomości społeczeostwa o potrzebach i problemach osób starszych, 
kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów, ich aktywności , wspieranie 
różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, oraz integrowania i 
aktywizowania społeczności lokalnej:  

3.  Obywatelski Parlamentu Seniorów – organizacja  IV debaty dla seniorów Dolnego 
Śląska na temat „Samotnośd seniorów – zapobieganie”, Anna Kundzicz delegat OPS, 
Krystyna Lasek członek Rady ds. Polityki Senioralnej MRPiPS,  

4.  w ramach Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się –  działania 
organizacyjne- spotkania 1 x/m-c członków Koalicji,  realizację we współpracy ze 
Społeczną Akademią Nauk Oddział Zamiejscowy w Świdnicy programu edukacji do 
starości pt. ”NAWZAJEM SOBIE POTRZEBNI”- udział 19 placówek (15 szkół 
podstawowych i 4 przedszkola) ze Świdnicy, Bielawy, Dzierżoniowa i gminy wiejskiej 
Dzierżoniowa i Świdnicy-1.III.-13.VI.2018 wraz z konferencją inicjującą oraz 
podsumowującą I. edycję programu, od X/2018 kontynuacja programu.  

 5. TKKF „BOLKO”, Marek Maciejowski- aktywne działania na rzecz rekreacji 
seniorów  i Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast- Kazimierz Deptuła –
organizator wycieczki dla seniorów na Litwę. 

6. Federacja UTW we Wrocławiu – udział w przygotowaniu Walnego Zebrania 
Członków Federacji, praca w Komisji Rewizyjnej Federacji –Krystyna Lasek.  

7. Zarząd  ŚUTW organizuje warunki do integracji słuchaczy  i aktywnego udziału 
słuchaczy w podejmowanych działaniach oraz inspiruje do aktywności słuchaczy 
zgodnie z ich potrzebami   i możliwościami ŚUTW.  

Formy pracy członków Zarządu to;  

o zebrania 1x /m-c,  

o dyżury w biurze -1 x w tygodni 3 godzin, (z przerwą wakacyjną),  

o realizacja rocznego planu pracy wg podziału zadao i we współpracy, 

o  prowadzenie kroniki dokumentującej działalnośd ŚUTW oraz sekretariatu przez 
Krystynę Stanikowską,  

o prowadzenie spotkao członków Rady Liderów –Krystyna Lasek, 8 spotkao w 
roku,  

o udział w szkoleniach, 

o  reprezentowanie ŚUTW na różnych imprezach,  

o współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.  

o podejmowanie działao związanych z  pozyskiwaniem środków finansowych, 

o  zorganizowanie dwóch zabaw- bal karnawałowy, biesiada ludowa, (B.Dębska, 
W. Łabęcki),  

o organizowanie Walnego Zebrania Członków ŚUTW. 

 

V. INNE DZIAŁANIA PROWADZONE SPOŁECZNIE  PRZEZ CZŁONKÓW ŚUTW: 
 
1. prowadzenie grup zajęciowych przez liderów w ciągu roku akademickiego, 
członków Rady Liderów, 
2.  dwóch członków ŚUTW prowadzi społecznie zajęcia: Majka Kociuba- lektorat                     
z  j. czeskiego, Anna  Kundzicz – zajęcia -„Spotkanie z Biblią”. 
 
 
 



 

3.  członkowie zespołu „Jesienna gama” dają koncerty muzyczne dla podopiecznych 
Środowiskowego  Domu Samopomocy oraz Schroniska dla bezdomnych im. Brata 
Alberta. 
4.  członkowie grupy teatralnej „ UTWorki”  prezentują swoje przedstawienia dla 
seniorów  w lokalnym środowisku  miasta i gminy Świdnicy, czytają dzieciom ze 
szkoły podstawowej bajki,  wspólnie z dziedmi ze szkoły integracyjnej przygotowali  
prezentację jasełkową i wspólnie ją  przedstawili na Przeglądzie Kolędniczym – 
prezentacja została nagrodzona.    
5. Janina Rogowska i Kazimierz Deptuła są wolontariuszami w projekcie ASOS z 
Fundacji  Krzyżowa. 
6. Irena Stefaoska – wieloletnia wolontariuszka  raz w tygodniu ( 2 g/tyg.)czyta 
dzieciom z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczo- Edukacyjnego oraz 
podopiecznym ze Środowiskowego  Domu Samopomocy. Za swoją pracę została 
wyróżniona tytułem „Wolontariusz Roku 2018”. 
Również  Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został wyróżniony za swoją 
aktywną , społeczną działalnośd na rzecz  lokalnej społecznośd . 
 
------------------------------- 
 
ŚUTW  jest stowarzyszeniem prowadzącym działalnośd w oparciu o składki 
członkowskie. Od lipca 2015 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego.  Z tytułu 1% 
w 2018 r. na konto wpłynęła kwota  2 280 zł. Otrzymane środki zostały 
przeznaczone na potrzeby działalności statutowej. 
   Księgowośd prowadzi Jadwiga Kuligowska, bieżącą analizą stanu wpłat, zaległości 
prowadzi Henryka Madeja. Zadania te prowadzone są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i procedurami co potwierdziła kontrola Komisji Rewizyjnej. 
Dokumentację fotograficzną  naszej działalności  społecznie  (własnym sprzętem),  
wsparcie w zakresie obsługi komputera prowadzi Jan Starek  oraz  stronę 
internetową.   
 
====================== 
 

Prezes Świdnickiego UTW wyraża serdeczne słowa podziękowao dla wszystkich  
aktywnie uczestniczących w realizacji misji Świdnickiego UTW, a szczególnie 
członkom Zarządu, Liderom grup, kierownikom zespołów artystycznych, 
wolontariuszom – za zaangażowanie, życzliwą współpracę i radośd bycia razem. 
 

1.2. Zasięg terytorialny 
faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności 
pożytku publicznego 
(Należy wskazad 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 działao organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

2.1. Liczba odbiorców działao organizacji  
(Należy oszacowad liczbę odbiorców działao organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby fizyczne 267 

 

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 działalnośd nieodpłatną pożytku publicznego nie  

3.2. Należy wskazad 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 

  

  

  

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

4.1. Organizacja prowadziła działalnośd odpłatną 
pożytku publicznego 

tak 
 

 

 

4.2. Należy wskazad 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 

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 
oświata i 
wychowanie 

Zajęcia w tej sferze to niemal cała oferta edukacyjna Świdnickiego 
UTW. Do najważniejszych jej filarów należą lektoraty językowe. 
Zainteresowanie nauką języków obcych, szczególnie j. angielskiego 
utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. Powodzeniem cieszą 
się również warsztaty z psychologii oraz kursy komputerowe. 
Osobiste motywacje słuchaczy, stały zespół prowadzących zajęcia 
oraz walory metodyczne zajęd to pozytywne aspekty zajęd bardzo 
doceniane przez słuchaczy. Duże walory intelektualne prezentują 
comiesięczne wykłady, 

wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

Zajęcia z aktywności fizycznej to bardzo lubiane zumba i pilates. 
Niestety, ze spadkowym powodzeniem (głównie ze względu na 
koszty) odbywały się zajęcia na basenie, czyli rekreacja w wodzie i 
doskonalenie techniki pływania. Wielu słuchaczy uprawia nordic 
walking (indywidualnie lub w grupach). Ponadto uczestniczymy w 
zawodach organizowanych przez inne uniwersytety (takich jak 
coroczna Senioriada, zawody w bule i kręgle) i lokalne organizacje 
i instytucje. Stały elementem jest turystyka prowadzona przez 
Majkę Kociubę w ramach wolontariatu. 

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego 

Stałe formy działalności kulturalnej to: 1. Działalnośd dwóch 
zespołów artystycznych, w których słuchacze rozwijają swoje 
zainteresowania i talenty, które swoimi występami ubogacają 
uroczystości i spotkania w Świdnickim UTW i w innych 
instytucjach. UTW. Oba zespoły mają uznane osiągnięcia. Oba 
zespoły charytatywnie ubogacają lokalne uroczystości i imprezy 
(Przegląd Piosenki UTW, Przegląd Zespołów senioralnych). 
Ponadto organizowane były wyjazdy na koncerty do Narodowego 
Forum Muzyki , spektakle operowe i teatralne do Wrocławia, 
Wałbrzycha, 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  



5.1. Organizacja prowadziła działalnośd gospodarczą nie 

 

  

5.2. Należy podad 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 podad 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) 
 

 

76321,15 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 45108,46 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 27975,50 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3237,19 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

25580,00 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1368,46 

2. Informacja o kosztach organizacji 

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

76317,15 

 

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

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
57522,62 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0,00 

d) Koszty administracyjne 
18794,53 

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

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

4,00 

 

4.1. Przychody z 1% podatku 2267,10 

4.2. Wysokośd kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

2267,10 

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 

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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IV. Korzystanie z uprawnieo w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnieo 
(Należy wskazad 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 zwolnieo 

      
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 Paostwa 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 wskazad jedną lub więcej pozycji) 

 

 

  własnośd 

  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 uwzględnid wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub częśd 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 określid przeciętne zatrudnienie należy zsumowad 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), dodad do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielid przez 12. Wynik wpisad z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

                                             0  etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                                               9   osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
  tak 

  nie 

 



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzieo okresu sprawozdawczego 
                         255   osób fizycznych 

                            0     osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeo 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 byd liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeo wykonanych na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy) 

33  osoby 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeo (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 26433,00 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26433,00 

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

245,00 

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

  720,00 

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 paostwowe 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 wpisad w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielid się z opinią publiczną) 

 



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeo woli w imieniu 

organizacji 

 
 

 
Krystyna Lasek 

 
Krystyna Stanikowska 
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