Narodowy Instytut
Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2019

Data zamieszczenia sprawozdania

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

Kraj

POLSKA

Województwo

Gmina

Ulica

DŁUGA

Nr domu

Miejscowość

ŚWIDNICA
ŚWIDNICA

Nr faksu

Kod pocztowy

E-mail

sutw.swidnica@gmail.com

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

Nr lokalu

33

Poczta

58-105

Powiat

DOLNOŚLĄSKIE

Nr telefonu

ŚWIDNICA

Strona WWW

9
513 005 811

www.swidnica.pl

1.03.2007
21.07.2015

02054172000000

6. Numer KRS

0000275666

Imię i nazwisko

Funkcja

Wiesław Łabęcki

Prezes

Krystyna Lasek

Wiceprezes

Stanikowska Krystyna

Sekretarz

7. Skład organu zarządzającego organizacji

Madeja Henryka

Skarbnik

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

Anna Chmal

Członek

Zofia Denysiewicz

Członek

Bogusława Dębska

Członek

Zofia Wiszniewska

Członek

Bogumiła Zdeb

Członek

Imię i nazwisko

Funkcja

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Wanda Jarosińska

Przewodnicząca

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Anna Kundzicz

Członek

Makarowska Halina

Członek

II. Charakterystyka działalności organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

ŚWIDNICKI

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

Minął pierwszy rok kadencji nowego Zarządu. Planowano zebranie w kwietniu, ale plany
pokrzyżowała pandemia koronawirusa. W końcu nadeszła oczekiwana pora, aby zrobić
podsumowanie.
Podczas zarazy świat się zatrzymał. Zanieczyszczenie powietrza spadło. I nagle się okazało, że nie
potrzebujemy do życia zbyt wiele, wystarczy kontakt z bliskimi, coś do czytania, a dla nielicznych tylko jedzenie i spanie. Przypomnieliśmy sobie, co jest najważniejsze. Żyjemy w świecie, który tak
intensywnie zmienia się, że jedyną stałą jest zmiana. Staramy się więc przystosować seniora do
życia w tym zmieniającym się świecie. Podejmowaliśmy w czasie przymusowego siedzenia w
domu próby pobudzania aktywności wirtualnie, w tym poprzez naszą stronę internetową.
IV kadencja zarządu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozpoczęta 24 kwietnia 2019 r.
zaczęła się też dziwnie. Nikt nie chciał objąć stanowiska prezesa i w końcu zgodził się Wiesław
Łabęcki z półtorarocznym stażem członkowskim w UTW, mieszkający zaledwie trzy lata w
Świdnicy. Niektórzy cierpieli z tego powodu, a nawet twierdzili, że Uniwersytet się rozpadnie,
nawet „ktoś” namawiał do wypisywania się z naszej „uczelni”.
Nasze stowarzyszenie na koniec 2019 roku liczyło 290 członków. Liczył się dorobek, autorytet,
dokonania, jaki organizacja wypracowała przez lata pod kierunkiem Krystyny Lasek i Jana
Starka. Dziękujemy im za to!
W ciągu mijającego roku sprawozdawczego - do marca 2020 r. - odbyło się 1225 godzin
zaplanowanych zajęć, nie licząc różnych wykładów, bezpłatnych porad prawnych, wyjść do kina,
teatru, Forum Muzyki, spotkań Cafe Senior, potańcówek, udziału w różnych projektach i
warsztatach, wielogodzinnych wycieczek, ponadto setek godzin przygotowywania spektakli
teatralnych i muzyczno-instrumentalnych oraz koncertów muzyczno-śpiewnych „Jesiennej Gamy” i
spektakli teatralnych UTW-orków dla różnych grup społecznych i zawodowych, szkół,
przedszkoli. Dziękuję w tym miejscu wykładowcom, liderom, animatorom, reżyserom,
prowadzącym stronę internetową i dającym treści do zakładek, a przede wszystkim Wam
Słuchacze, bez których nie byłoby naszej Wspaniałej Organizacji. Jestem bardzo wdzięczny,
wspierającym mnie codziennie studentkom z zarządu. Wiele osób z Was jest Bohaterami Lokalnej
Aktywności!
Różnorodność naszej bogatej oferty począwszy od języka angielskiego, czeskiego niemieckiego,
poznawania Biblii, psychologii, poprzez jogę, gimnastykę w wodzie, pilates, tai-chi, taniec, śpiew,
teatr, zumbę i brydż, spotkania Cafe Senior, różne warsztaty oraz projekty, zaowocowała dobrymi
emocjami i lepszym zdrowiem oraz nowymi, sympatycznymi kontaktami. Ogólnie mówiąc:
zostaliśmy wzmocnieni ogólnoustrojowymi działaniami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi oraz
wielobarwnością intelektualną.
W Świdnickim UTW przeprowadzono wiele działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz
podnoszenia świadomości o problemach i potrzebach osób starszych oraz służących kształtowaniu
pozytywnego wizerunku osób starszych, aktywnych fizycznie, psychicznie i społecznie. Przykłady:
- Grupa wokalno-muzyczna „Jesienna Gama” muzyką i śpiewem kształtuje w mieście i w regionie
pozytywny wizerunek aktywnych osób, jest przekaźnikiem i katalizatorem emocji. Zespół, a przede
wszystkim Jan Starek, jest organizatorem corocznych Przeglądów Piosenki Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. IX Przegląd „Piosenki lat 70.” Odbył się z udziałem dziewięciu zespołów i 370
osób. Janek ma także sporo pracy z prowadzeniem naszej strony internetowej.
- Na niwie kulturotwórczej służącej m.in. integracji międzypokoleniowej i także wywołujące
emocje, rozwijaniu wyobraźni, edukacji grupa teatralna „UTW-orki”, o sławie już krajowej pod
kierunkiem Teresy Cory, wsparła Niepubliczną Szkołę Podstawową ŚSO „Bliżej Dziecka” w
montażu słowno-muzycznym „A nadzieja znów wstąpi w nas” na 27. Świdnickim Przeglądzie
Zespołów Kolędniczych. W 2019 r. i bieżącym roku „UTW-orki” kilkakrotnie przedstawiły
„Rzepkę” Juliana Tuwima w przedszkolach miejskich, Ośrodku Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczym i Środowiskowym Domu Samopomocy „Tęcza” PSONI i Zespole Szkół
Specjalnych, na festynie miejskim przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, w Krzszczonowie,
Mokrzeszowie i Witoszowie.
- Kilkunastu wolontariuszy dało latem wsparcie Festiwalowi Bachowskiemu. Maria Kociuba
została „Świdnickim Wolontariuszem Roku 2019”, a Kazimierz Deptuła „Zasłużonym dla Miasta
Świdnicy”. To są osoby bardzo zaangażowane, wzorowe.

- Prelekcje, wykłady z praktykami i naukowcami z uczelni, prawnikami np. 1 kwietnia 2019 r.
„Rozbieżności miedzy naturą a współczesnym społeczeństwem”, 12 listopada „Profilaktyka
upadków osób starszych” czy warsztaty z bezpieczeństwa emocjonalnego 3 marca 2020 r.
- Dużym wezwaniem była realizacja zadania publicznego „Wsparcie społeczne osób starszych
województwa dolnośląskiego w środowisku zamieszkania” w subregionie wałbrzyskim,
jeleniogórskim i legnickim.
Nieoceniona jest praca księgowej Jadwigi Kulikowskiej, która także w kwietniu, maju jak
siedzieliśmy w domu pracowała na różnych raportach, przelewach, wpłatach.
Prowadzono rożne formy współpracy z samorządami czy instytucjami np. w szkoleniach
komputerowych z Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw czy Sudeckim Instytutem Rozwoju
Regionalnego. Ubiegano się o fundusze w składanych projektach do miasta Świdnicy, Starostwa
Powiatowego i urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a tutaj zasługi są tylko
jednej osoby K. Lasek. Myślimy o stworzeniu zespołu tylko zajmującym się projektami.
Nasi przedstawiciele byli obecni i aktywni na III Wielkim Kongresie UTW w Warszawie, w
Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów czy Dolnośląskiej Rady Seniorów, w Federacji UTW. Wiele
godzin poświeciliśmy działaniom mającym stworzyć podwaliny Srebrnego Wolontariatu. Chcemy
z fundacją „Ładne Historie” - Wolontariat na podwórkach zrealizować kilka przedsięwzięć
międzypokoleniowo, m.in. teatr międzypokoleniowy na bazie UTW-orków czy nawet wspólną
potańcówkę. Przy pomocy środków finansowych Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z
Warszawy tworzymy podwaliny grupy wolontariacie pn. „Srebrny Wolontariat” wolontariat z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, aby wesprzeć rodziny zastępcze w zajęciach z dziećmi.
Z fundacją „Ładne Historie” współdziałamy w projekcie dla dzieci „Lato na podwrkach”.
Zapraszamy studentów naszego Uniwersytetu do wsparcia tych inicjatyw, szerszego otwarcia drzwi
na wyjście z domu… A mamy potencjał i doświadczenie.
1.1. Opis głównych
działań podjętych przez
organizację

Od nowego roku akademickiego zmieni się dużo, począwszy od rozplanowania zajęć w nowych
pomieszczeniach w Rynku 39, po przeniesieniu naszej siedziby z ul. Długiej 33.
Proszę wybaczyć, że starając się skrócić sprawozdanie, bo zebranie zabiera dużo czasu, nie
umieściłem wielu szczegółów, nawet istotnych spraw, problemów, nie wymieniam nazwisk wielu
studentów, którym zawdzięczamy efekty pracy naszej uczelni. Nie spotkałem tutaj nikogo, kto
narzekałby, że życie jest krótkie i nikt nie porównuje życia do wypalającej się świecy. Generalnie
jesteśmy aktywni, cieszymy się życiem, bliskimi, realizujemy swoje pasje. Kieruje nami ekspresja,
a nie depresja.
Po ponad roku dostrzegłem bardziej, że nasz Uniwersytet jest swoistym Targowiskiem Pomysłów,
tylko jednak brakuje czasu na realizację tego wszystkiego, cierpliwości, niekiedy wyrozumiałości i
często wykonawców.
Profesor Halina Szwarc, wybitny agent wywiadu Armii Krajowej, inicjator powstania pierwszego
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce i jednego z pierwszych w Europie powiedziała: - Ludzie
starsi mają szczególnie ważną rolę do spełnienia. Nabyta przez nich wiedza, w połączeniu z
doświadczeniem zgromadzonym w ciągu wielu lat życia, tworzy wartości bardzo cenne dla
społeczeństwa, a im samym powinna dawać poczucie satysfakcji.
Drodzy Studenci! Dzięki własnej inwencji, działalności w UTW, zajęciom staliście się
młodzi duchem oraz koniecznie potrzebni społeczeństwu i Ojczyźnie. Kreując wiele przedsięwzięć,
mobilizując siebie i innych do aktywności, działając na rzecz drugiego człowieka dajecie przykład
w jaki sposób należy tworzyć społeczeństwo obywatelskie.
Filozof, historyk idei, profesor Marcin Król wyczulił nas, że koronawirus pokazał:
„potrzebne jest nowe oświecenie w ciągu 5-10 najbliższych lat”. Jakiego wymiaru powinna nabrać
teraz „współpraca międzyludzka” i nasz Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku?
Kłaniam się wszystkim nisko i serdecznie dziękuję za włożony trud.
Prezes zarządu Wiesław Łabęcki

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

Osoby fizyczne

570

Osoby prawne

0

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
Sfera działalności pożytku
publicznego

Nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie

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

Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego

tak
Przedmiot działalności
Zajęcia w tej sferze to niemal cała
oferta edukacyjna Świdnickiego
UTW. Do nieodpłatnych działań w
tym względzie należy lektorat j.
czeskiego prowadzony w ramach
wolontariatu. Ponadto dużym,
niezmiennym powodzeniem cieszą
się zajęcia pn. Poznajemy Biblię,
prowadzone przez Annę Kundzicz
również w ramach wolontariatu.
Duże walory intelektualne
prezentują cykliczne (zwykle 2x w
miesiącu) wykłady. Są one otwarte
również dla seniorów spoza
Uniwersytetu. Tematyka
wykładów jest adekwatna do
zainteresowań słuchaczy.
Stałe formy działalności kulturalnej
to działalność 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. Są to:
- zespół wokalno-instrumentalny
"Jesienna Gama" prowadzony
przez Jana Starka
- grupa teatralna "UTWorki"
prowadzona przez Teresę Corę
Oba zespoły mają uznane
osiągnięcia. Oba zespoły
charytatywnie ubogacają lokalne
uroczystości i imprezy (Przegląd
Piosenki UTW, Przegląd Zespołów
senioralnych).

Turystyka i krajoznawstwo

ŚUTW organizuje wycieczki dla
członków stowarzyszenia.
Niestety ograniczenia od 16
marca, wynikające z istniejącej
pandemii spowodowały, że kilka z
planowanych wycieczek nie mogły
się odbyć. Niemniej jednak w
okresie sprawozdawczym
zorganizowano następujące:
- na Wzgórza Strzegomskie
- do Kamiennej Góry
- do Świebodzic-Cierni
Wycieczki sa prowadzone przez
Majkę Kociubę w ramach
wolontariatu, a uczestnicy danej
wycieczki pokrywają koszty
przejazdów i ewentualnych
biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną
pożytku publicznego
Sfera działalności
pożytku publicznego

tak
Przedmiot działalności

Większość zajęć na Uniwersytecie jest niestety odpłatna. W sferze
działań edukacyjnych główną grupę stanowią lektoraty językowe. W tym
względzie niezmiennie dużym powodzeniem cieszą się zajęcia z języka
Nauka, szkolnictwo
angielskiego. Są one prowadzone na rożnych poziomach zaawansowania.
wyższe, edukacja,
Zajęcia z języka niemieckiego wybierane są przez tych słuchaczy, którzy
oświata i wychowanie okresowo pracują w Niemczech lub po prostu chcą kontynuować naukę
tego języka.
Organizowane są warsztaty psychologiczne dla osób chcących zrozumieć
siebie i innych oraz łatwiej odnajdować się we współczesnym świecie.
4.2. Należy wskazać nie więcej
Oprócz działań nieodpłatnych na Uniwersytecie organizowane były takie,
niż trzy najważniejsze, pod
w których uczestnicy ponosili koszty. Gównie były to wyjazdy na koncerty
względem wielkości
Kultura, sztuka,
do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, spektakle operowe
wydatkowanych środków, sfery
ochrona dóbr kultury i ("Madame Butterfly", balet "Anna Karenina") i teatralne we Wrocławiu
działalności pożytku publicznego,
dziedzictwa
oraz do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
o których mowa w art. 4 ust.1
narodowego
Uczestnicy ponosili koszty biletów wstępu oraz transportu. Niemniej
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
jednak Uniwersytet podejmował skuteczne działania, aby te koszty były
o działalności pożytku
do przyjęcia na niezbyt zasobne portfele seniorów.
publicznego i o wolontariacie,
Oprócz podtrzymywania i rozwijania sprawności intelektualnej , w życiu
zaczynając od najważniejszej
wraz z odnoszącym się do nich
seniorów niezwykle istotna jest aktywność fizyczna. Dlatego też
przedmiotem działalności
Uniwersytet stwarza swoim słuchaczom pola do zaspokojenia tych
potrzeb.
W okresie sprawozdawczym organizowane były na stepujące działania:
Wspieranie i
- zumba
- pilates
upowszechnianie
- Tai-Chi ( jest to nowość w naszym planie pracy)
kultury fizycznej
- joga
- gimnastyka w wodzie
- taniec rekreacyjny ( adresowany głównie do tych osób, które z różnych
względów muszą tańczyć indywidualnie)
- kurs tańca towarzyskiego ( przeznaczony dla par
5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

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)

80 164,18

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

19 714,00

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

26 033,00

c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

0,00
34 417,18
0,00
0,00

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

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

80 163,31

18 968,36
61 194,95
0,00
0,00
0,00
0,87

4.1. Przychody z 1% podatku

4 004,10

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

4,004,10

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
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług

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

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:
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

5 osób

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie
tak

2.1. Organizacja posiada członków

nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

290 osób fizycznych
0

osób prawnych

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

30 osób

(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

21 878,00

a) z tytułu umów o pracę

0,00

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

21 878,00

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
365,00
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
720,00
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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

Data wypełnienia sprawozdania

Krystyna Stanikowska

22.09.2020 r.

