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• 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 2021-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ŚWIDNICA

Powiat ŚWIDNICKI

Ulica RYNEK Nr domu 39 Nr lokalu 26

Miejscowość ŚWIDNICA Kod pocztowy 58-100 Poczta ŚWIDNICA Nr telefonu 513005811

Nr faksu E-mail sutw.swidnica@gmail.com Strona www www.utw.swidnica.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-03-01

2015-07-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02054172000000 6. Numer KRS 0000275666

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

Wiesław Łabęcki Prezes TAK

Krystyna Lasek Wiceprezs TAK

Krystyna Stanikowska Sekretarz TAK

Henryka Madeja Skarbnik TAK

Anna Chmal Członek TAK

Zofia Denysiewicz Członek TAK

Bogusława Dębska Członek TAK

Zofia Wiszniewska Członek TAK

Bogumiła Zdeb Członek TAK

ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY
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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

Wanda Jarosińska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Kundzicz Członek TAK

Halina Makarowska Członek TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Do czasu zawieszenia wszystkich zajęć (12 marca) z uwagi na pandemię w związku z decyzjami rządu oraz z 
będącymi ich konsekwencją zamknięciem Centrum Wspierania Inicjatyw Miejskich, gdzie znajduje się siedziba UTW 
realizowano zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe zgodnie z planem. Między innymi: język angielski, niemiecki, 
czeski, psychologia, brydż, joga, pilates, tai-chi, tańce indywidualne i parami, zumba, gimnastyka na basenie oraz 
wykłady Zdzisława Grześkowiaka np. z filozofii czy Macieja Batora muzyczno-historycze, Studium Biblijne, bezpłatne 
porady prawne i współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami m.in. w  zakresie wolontariatu. Aktywna była 
grupa teatralna UTWorki na terenie Świdnicy głownie dla dzieci i seniorów, m.in. występowała w przedszkolu w 
Morawie, na rodzinnym pikniku charytatywnym w Mokrzeszowie, w Krzczonowie i Starym Jaworowie. Szczególnym 
hitem wakacyjnym była "Rzepka" dająca radość i wiele emocji   dzieciom i dorosłym na wszystkich osiedlach 
Świdnicy w ramach projketu "Lato na podwórkach".
Zespół wokalno-instrumentalny Jesienna Gama prezentował się w mieście i poza Świdnicą np. na Dzień Kobiet w 
Dzierżoniowie, na Przeglądzie Kolęd w Ząbkowicach Śląskich.  Zadbano o dobre formy integracji jak: zabawy 
karnawałowe, świąteczne spotkanie noworoczne, wieczorki taneczne, wycieczki historyczne do Wrocławia i 
przyrodnicze (arboretum Wojsławice) z Wiesławą Glinką i kontynuowano wycieczki przyrodnicze i dziedzictwa 
kulturowego w regionie i do pobliskich Czech przez wolontariuszkę Majkę Kociubę. Słuchacze mieli zorganizowane 
kino, klub dobrej książki "Czytanie dla zdrowia i przyjemności", udział w koncertach w Kościele Pokoju, w tym 
wolontyariat w czasie Festiwalu Bachowskiego. Z inicjatywy Krystyny Lasek w lutym powołano klub "Salon Zdrowia" 
z  Radą: Ireną Cieplińską, Bożeną Chołodniak, Haliną Petrykiewicz.         
Później (od połowy marca) nie można było kontynuować działalności Uniwersytetu na dotychczasowym poziomie. 
Rozumiejąc jak trudny jest ten okres zerwanych kontaktów i ograniczonej aktywności oraz jak łatwo mogą pojawić się 
obawy o zdrowie własne i najbliższych, zarząd mobilizował wszystkich Członków do utrzymywanie wzajemnych 
kontaktów  telefonicznych, esemesowych, mailowych. Wspólnie szukano sposobów rozwiązania problemów. 
Rozpoczęły się zajęcia online, co było dla prawie wszystkich nowością. Poznawano platformę zoom i inne środki 
zdalnego kontaktu. Informowano (internetowo, telefonicznie, osobiście) o naszych możliwościach  i instytucjach 
miejskich oferujących pomoc w różnych zakresie: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Komenda Hufca 
ZHP, Miejski Ośrodek Pomocy, Straż Miejska. Zarząd na początku pandemii spotykał się zdalnie w formie Caffe w 
środy omawiając bieżące sprawy, w tym apelując o aktywność domową. Zachęcano do korzystania z umieszczonych 
na stronie internetowej "Treningu pamięci, aktywności fizycznej i innych". Beata Kras prowadziła online warsztaty 
dot. rozwoju osobistego i "Czym jest Miłość?". Krystyna Lasek organizowała spotkania wędrowne  w małych grupach 
wokół zalewu Witoszowskiego i parkach.  Wanda Karaśkiewicz cyklem wierszy inspirowała do pozytywnego i 
radosnego myślenia m.in.: "Bo życie to jest zadanie, które los nam zadał". W 100-rocznicę urodzin Jana Pawła II 
podzielono się wspomnieniami: Wanda Jarosińska, Anna Kundzicz, Janina Kupczak, Krystyna Stanikowska, Wiesław 
Łabęcki. W maju przeniesiono się do nowej siedziby przy Rynek 39, co było sporym problemem organizacyjno-
technicznych i biurokratycznym (dokumenty, sprzęt). W czerwcu udział grupy słuchaczy w II edycji konkursu  
"Aktywność Społeczna Osób Starszych Moja i Twoja Historia - ocalić od zapomnienia" fundacji św. Jadwigi. 
Szkolenie grupy "Srebrnego Wolontariatu" przez psychologów służyło przygotowaniu się do opieki nad dziećmi 
umieszczonymi w rodzinach zastępczych we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kilku 
wolontariuszy uczestniczyło w projekcie "Lato na podwórkach" w zabawach i opiece nad dziećmi we współpracy z 
fundacją Ładne Historie. Na bazie tej fundacji korzystano z zajęć edukacyjnych jak język migowy, warsztat z 
samoobrony i asertywności, warsztat z wystąpień publicznych i międzypokoleniowej współpracy tandemowej z 
wolontariuszami z młodszych roczników. W projekcie "Erasmus +kształcenie w społeczeństwie cyfrowym" i na bazie 
Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego kilkudziesięciu seniorów uczyło się korzystania z laptopu, smartfona, 
przesyłania i odbierania filmów, zdjęć, dokonywania zakupów, zamówień itp.  
Latem 2020 r. wsparto finansowo, organizując zbiórkę pieniędzy ZP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe i Kościół 
Pokoju,  w trudnym dla nich okresie pandemicznym. Stworzono grupę organizacyjną radia internetowego seniorów 
SoVo pod kierunkiem Bogumiły Zdeb, dzięki nawiązaniu współpracy z fundacją Pro Cultura z Warszawy. Ania 
Kundzicz w październiku wzięła udział w szóstej plenarnej sesji Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w 
Warszawie, gdzie omawiano  m.in. konieczność nowelizacji ustawy o osobach starszych, wdrożeniu Narodowego 
Programu Alzheimerowskiego, systemowego wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów. We współpracy z 
Domem Dziennym "Senior-Wigor" propagowano telefon zaufania dla seniorów. 
Jesienią, we współdziałaniu z federacją UTW Wrocław, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
Dolnego Śląska, na bazie organizacji zorganizowano Lokalne Centrum Wsparcia Seniorów. Irenę Krzysztofik, Lucynę 
Malinowska (Miejska Rada Seniorów) i pracownika Starostwa Powiatowego w Świdnicy wyposażono w telefony 
komórkowego do łączności z osobami starszymi. Wsparcia psychologicznego przez trzy godziny tygodniowo 
udzielały dwie psycholożki. Korzystano z warsztatów liderskich i zajęć ruchowych na Facebooku (joga, kinezjologia). 
Obdarowano paczkami świątecznymi seniorów; grupę beneficjentów ustalono w porozumieniu z Miejską radą 
Seniorów, liderami organizacji pozarządowych, DD "Senior-Wigor" MOPS. Prowadzono zajęcia online dot.  m.in. 
rozwiązywania konfliktów i spraw zdrowotnych. Po otrzymaniu bezpłatnie 10 tysięcy sztuk maseczek od firmy BISAF, 
Świdnicki UTW rozdysponowal je wśród seniorów wszystkich organizacji i instytucji.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 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. Dodać należy, ze Powodzeniem 
cieszą się również  warsztaty z psychologii oraz kursy 
komputerowe. Osobiste motywacje  słuchaczy, stały 
zespół prowadzących zajęcia oraz walory metodyczne 
zajęć to pozytywne aspekty zajęć bardzo doceniane 
przez słuchaczy. Duże walory intelektualne prezentują 
comiesięczne wykłady. W czasie lookdownu większość 
działań w rzeczywistym kontakcie została zawieszona. 
Uniwersytet organizował wiele wykładów w formie 
zdalnej. Także inne zajęcia były organizowane  w tej 
formie.

1 000,00 zł

2 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. W czasie 
lookdownu  Krystyna Lasek organizowała spotkania 
wędrowne  w małych grupach wokół zalewu 
Witoszowskiego i parkach.

500,00 zł

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

Osoby prawne

9000

0
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3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Stałe formy działalności kulturalnej to: 1. 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. UTW. Oba 
zespoły mają uznane osiągnięcia. Oba zespoły 
charytatywnie ubogacają lokalne uroczystości i  imprezy. 
W czasie lookdownu grupy te przeorientowały sposoby 
swojej działalności. Ponadto  Wanda Karaśkiewicz 
cyklem wierszy inspirowała do pozytywnego i radosnego 
myślenia m.in.: "Bo życie to jest zadanie, które los nam 
zadał". W 100-rocznicę urodzin Jana Pawła II podzielono 
się wspomnieniami: Wanda Jarosińska, Anna Kundzicz, 
Janina Kupczak, Krystyna Stanikowska, Wiesław Łabęcki.

500,00 zł
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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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

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 angielskiego. Są one 
prowadzone na rożnych poziomach 
zaawansowania. Zajęcia z języka niemieckiego 
wybierane są przez tych słuchaczy, którzy 
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.

0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Oprócz działań nieodpłatnych na Uniwersytecie 
organizowane były takie, w których uczestnicy 
ponosili koszty. 
Uczestnicy ponosili koszty biletów wstępu oraz 
transportu.  Niemniej jednak Uniwersytet 
podejmował skuteczne działania, aby te koszty 
były do przyjęcia na niezbyt zasobne portfele 
seniorów.W okresie pandemii, ze względów 
sanitarno-epidemiologicznych większość oferty 
kulturalnej uniwersytetu została zawieszona.
Kiedy tylko obowiązujące przepisy na to pozwalały, 
słuchacze ŚUTW korzystali  z dostępnej oferty w tej 
dziedzinie.

0,00 zł

3 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Oprócz podtrzymywania i rozwijania sprawności 
intelektualnej , w życiu seniorów niezwykle istotna 
jest aktywność fizyczna. Dlatego też Uniwersytet 
stwarza swoim słuchaczom pola do zaspokojenia 
tych potrzeb.
W okresie sprawozdawczym większość 
organizowanych działań musiała być zawieszona. 
Słuchacze uniwersytetu nie unikali aktywności 
fizycznej i chętnie uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych zdalnie. Ponadto, kiedy przepisy na 
to pozwalały organizowali się w małe grupy i 
uprawiali sport i rekreację.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 843,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 748,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 145,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 8 950,06 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 974,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 974,10 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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)

19 517,99 zł

13 219,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 100,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 837,89 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5,17 zł
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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.

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli 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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

225 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
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)

48 osób
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)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 16 603,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 603,00 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 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

277,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

720,00 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

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

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)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wiesław Łabęcki - prezes
Henryka Madeja - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-01
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