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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-29

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

2007-03-02

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 Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krystyna Lasek Wiceprezes Zarządu TAK

Celina Wazińska Sekretarz TAK

Krystyna Augustyn Skarbnik TAK

Bogumiła Zdeb członek Zarządu TAK

Zofia Wiszniewska członek Zarządu TAK

Barbara Dębska członek Zarządu TAK

Anna Chmal członek Zarządu TAK

Maria Kasprowicz-Gładysz członek Zarządu TAK

Wanda Jarosińska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Kundzicz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Halina Makarowska członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Za okres 1.01.2021 - 31.12.2021 rok. 

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 241  członków. W 2021 r. Zarząd skupił się zgodnie z paragrafem 8 
Statutu na prowadzeniu działalności na rzecz swoich członków oraz działalności publicznej na rzecz ogółu osób 
starszych. 
W 2021 r. mieliśmy kilkadziesiąt grup, które systematycznie biorą udział w tygodniowych, miesięcznych zajęciach, 
gdzie liderami jest 23 słuchaczy. Są to: pilates, psychologia, brydż, poznawanie Biblii, wykłady, grupa wokalno-
instrumentalna Jesienna Gama, grupa teatralna UTWorki, joga, język czeski, język angielski, język niemiecki, 
CafeSenior, taniec oraz wycieczki np. do Bielawy czy Kąt Wrocławskich organizowane przez Majkę Kociubę. 
Liczba osób korzystających z oferty ŚUTW w 2021 r.: - 2 870 (w tym 879 ze Świdnickiego UTW, tak dużo bo wiele 
osób uczestniczy w kilkunastu przedsięwzięciach, zajęciach).

Nie prowadzimy specjalistycznej, klasycznej terapii i rehabilitacji, przywracającej do dawnej sprawności. Jednak 
niektóre zajęcia, jak z psychologii, joga, pilates, taniec rekreacyjny, gimnastyka w wodzie, rekreacja i gimnastyka  
pod okiem instruktora Wiesławy Glinki nordic walking na terenie Parku Centralnego, pikniki z tańcami jako metoda 
rehabilitacji oraz różne wycieczki, spacery były swoistymi ogólnoustrojowymi działaniami terapeutycznymi i 
rehabilitacyjnymi w zakresie poprawy stanu psychicznego i fizycznego, mimo ograniczeń pandemicznych. Jesienią 
2021 seniorzy otrzymali szkolenie od ratownika medycznego z pierwszej pomocy przedmedycznej. W Miejskim 
Centrum Wspierania Inicjatyw uczestniczyli w warsztatach masażu ciała, oraz masażu gorącymi kamieniami. 

Podnosiliśmy świadomość społeczeństwa o problemach i potrzebach osób starszych oraz kształtowaliśmy 
pozytywny wizerunek seniorów, aktywnych fizycznie, psychicznie, dlatego społecznie podjęliśmy wiele różnych 
działań informacyjno-edukacyjnych m.in.:
1) Udział Krystyny Lasek w pracach Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej: 
a) w ramach IV Zespołu DSRS ds. realizacji celów i zadań DSRS we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
uczestniczyła aktywnie w organizacji i przeprowadzeniu I Forum Dolnośląskich Rad Seniorów – 20 października 
2021 r.
b) we współpracy z Federacją UTW we Wrocławiu  przygotowanie i przeprowadzenie 
 debaty liderów UTW i innych organizacji senioralnych, wolontariuszy (wszystkich uczestników z Dolnego Śląska 
ponad 50 osób) 24 listopada  poświęconej aktualnej sytuacji w organizacjach senioralnych, głównie przyszłości UTW. 
Wypracowano kierunki działania organizacji senioralnych w nowej sytuacji. Wnioski z obu spotkań przekazano do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2) Współpraca z różnymi podmiotami (np. projekt Erasmus, Akademia Korbank), w organizacji zdalnych zajęć, 
wykładów np. szkolenie komputerowe. 
3) Przedstawianie propozycji zadania – konkursu dla obudzenia umysłu (i innych zmysłów), np. polegające na tym, 
aby wykorzystując litery słowa  ZIEMNIACZANKA czy KORONAWIRUS ułożyć najwięcej polskich wyrazów. 
Szczególnie przydatne podczas siedzenia w domu przy obostrzeniach sanitarnych.
4) Udział w projekcie fundacji św. Jadwigi z pałacu w Morawie: DRABINA: DRAMA, BIOGRAFIA, NARRACJA 
mającym na celu wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych.  

5) Od 19 kwietnia, zainicjowanie dla seniorów Fabryki Zdrowego Ruchu w każdy wtorek. Instruktorka Wiesława 
Glinka prowadzi na terenie Parku Centralnego (za zgodą włodarzy miasta) zajęcia sportowo-rekreacyjne z liczną 
grupą seniorów miasta, nie tylko Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy poprawiają wydolność, 
aktywnie spędzają czas, dowiadują się technik spaceru nordic walking (to również technika rehabilitacyjna) oraz 
ciekawych informacji na temat rekreacji i zdrowia. Udział także grupy nordic walking z fragmentami gimnastyki, pod 
kierunkiem Wiesławy Glinki, w Świętojańskim EKOPIKNIKU 25 czerwca  w Parku Centralnym.
6) Zgodnie z tradycją (od roku 2013) 8 maja odbył się marsz nordic walking słuchaczy Świdnickiego UTW szlakiem 
żółtego rzepaku, polami, łąkami i drogami gruntowymi. Trasa ze Świdnicy do Bagieńca w jedną stronę wyniosła 6,8 
kilometra. Udział wzięło 40 seniorów. Spotkanie integracyjne przy ognisku, przy kawie, i innych napojach, i polskim 
jadle zorganizowano na trawiastej posesji Barbary Beker w Bagieńcu. Oprócz ciekawych dyskusji edukacyjnych, 
ćwiczeń rekreacyjnych, spontanicznie wyłowiona grupa teatralno-plastyczna sałatkowo-śliwkowa, pod reżyserią 
Krystyny Lasek zaprezentowała zmodyfikowaną żartobliwie „Kaczkę Dziwaczkę” Jana Brzechwy z wersją covidową. 
Ubogaceni słońcem, czystym powietrzem i wznowionymi kontaktami, radością spotkania wracaliśmy do domu z 
nadzieją na lepsze jutro. 
8) Aktywne włączenie się w Obchody Dni Seniora (wrzesień-październik) w tym m.in. udział: brydżystów ze 
Świdnickiego UTW w Igrzyskach Sportowych Seniorów w Ziębicach, Defilada Uśmiechu wokół Rynku, prezentacja 
dla seniorów miasta przez grupę teatralną UTWorki, kierowana przez Teresę Corę spektaklu słowno-muzycznego 
„Jestem, jaka jestem”.  
9) Aktywnie w czasie pandemii mobilizowano seniorów do powrotu w strefę zdrowych nawyków i czas relaksu. 
Zorganizowano pikniki rekreacyjnych we współpracy z TKKF „Licznikowiec”. Na przykład 8 lipca na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, poświęcone było pamięci Marka Maciejowskiego, organizatora różnych form sportu i rekreacji 
fizycznej seniorów.
10) W ramach współpracy z Fundacją „Ładne Historie” wolontariusze Świdnickiego UTW oraz grupa teatralna 
UTWorki pomagali jak najmilej spędzić wakacje w mieście. Efektem tej współpracy był spektakl – teatr 
międzypokoleniowy Kopciuszek z przesłaniem o prawach dziecka w tym godności, wystawiany dla dzieci na 
osiedlach Świdnicy.
11) Udział w projekcie „Przy stole” Muzeum Dawnego Kupiectwa - prezentacji dziedzictwa poprzednich pokoleń, 
dwóch regionalnych potraw (greckiej i kresowej),  zaprezentowanej do degustacji kuchni wielokulturowej 11 
września. Dziękuję: Marii Starek, Irenie Janczukowicz i Celinie Wazińskiej za ubogacenie Stołu potrawami .
12) W ramach tzw. CafeSenior Barabary Dębskiej (popołudniowych spotkań dla seniorów przy kawie) raz w miesiącu 
jeden z seniorów prezentuje swoje pasje, hobby, opowiada swoje wrażenia z podróży po świecie jak np. Teresa 
Daleszyńska Biebrza. Zanikający krajobraz; Miody. 
13) Realizacja czterech zadań publicznych dla seniorów miasta:
a) „Seniorzy aktywni w kulturze” – projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Świdnica.
W tym międzypokoleniowe spotkania poetycko-literackie poświęcone Patronom Roku 2021 Stanisławowi Lemowi 
(pisarz, filozof, futurolog) i Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (poeta, malarz) w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw. 
Wykonawcami była młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza oraz Zespołu Szkół 
Ekonomicznych  i słuchacze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezentacja spektaklu dla seniorów miasta 
(Kluby Seniora, DD „Senior-Wigor, słuchacze Świdnickiego UTW i niezrzeszeni) o kobietach, nie tylko dla kobiet pt. 
„Jestem, jaka jestem” wg pomysłu scenariusza i w reżyserii Teresy Cory. W październiku, na X-lecie grupy teatralnej 
UTWorków odbyła się dla seniorów Jubileuszowa Gala prezentacja w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.
Dla seniorów miasta zaprezentowano „Balladę o trzęsących się portkach”.
b) W ramach zadania publicznego „Rekreacja łączy seniorów” dofinansowanego przez miasto, realizowano od 
września do listopada kilka przedsięwzięć. Miedzy innymi odbyły się trzy pikniki rekreacyjne dla seniorów Świdnicy: 
dwa na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jeden w Miejskim Centrum Wpierania Inicjatyw w Rynku. 

c) W ofercie dofinansowanej przez Starostwo Powiatowe „Powrót Seniorów do zdrowia i  aktywności” od sierpnia do 
października objęto zajęcia rekreacyjne (nordic walking, taniec rekreacyjny, pilates, gimnastyka w wodzie, warsztaty 
w wodzie) i pierwszą pomoc przedmedyczną oraz Olimpiada Seniorów  m.in. z siatkówką krzyżową, zbijanką, 
tańcami przy muzyce.
d) Przeprowadzono X Jubileuszowy Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Dolnego Śląska, z zadania 
publicznego „Piosenka łączy seniorów” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
Na widownię zaprosiliśmy podopiecznych Klubów Seniora, Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, oraz Stowarzyszenie 
Amazonki.  
14) W Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się spotkania z członkami Regionalnej Koalicji w 
poszukiwaniu optymalnych metod wsparcia seniorów w zdrowym starzeniu się.
15) Uczestniczyliśmy w programie realizowanym przez Federację UTW we Wrocławiu w zakresie edukacji cyfrowej, 
wsparcia psychologicznego seniorów szczególnie w kontekście pandemii. Byliśmy aktywni 10 września na XIV 
Dolnośląskim Forum Federacji UTW w Wałbrzychu pod hasłem Popandemiczna psychologiczna OD-NOWA. 
16) W listopadzie i grudniu 2021 r. udział w wycieczkach finansowanych przez Urząd Miejski (Szczawno z 
przewodnikiem Majka Kociubą z naszego UTW) oraz zorganizowaliśmy (za środki finansowe Urzędu Miasta) 
wyjazdowe spotkanie seniorów 70 plus i samotnych do Makowic w ramach programu Słoneczny Dzień dla Seniora 
we współpracy z MOPS (m.in. zajęcia warsztatowe prowadzone przez Annę Kundzicz i Krystynę Lasek na temat 
reminiscencji). Na zaproszenie Fundacji Symbioza i Sylwii Osojcy Kozłowskiej Prezesa Fundacji, wzięliśmy udział w 
konferencji w zamku Czocha. 
17) Kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów, aktywnych społecznie przejawia się także poprzez stworzenie 
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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)

podstaw grupy dziennikarzy w Senioralnej Grupie Radiowej. Trzy osoby pod kierunkiem Bogumiły Zdeb, członka 
Zarządu Świdnickiego UTW, już rok czasu przeprowadziła wywiady i umieściła już kilka audycji w internetowym 
Radio SoVo. Projekt ten jest realizowany dzięki współpracy z fundacją Pro Cultura z Warszawy, która wyposażyła 
grupę w profesjonalny sprzęt. 
18) Udział czterech osób w szkoleniach pn. Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów w ramach 
projektu „Bezpieczny Senior – Świadomy” (Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-
2025) w Nowym Sączu i Krakowie.
19) Krystyna Lasek i Anna Kundzicz uczestniczyły 9 września w regionalnej konferencji delegatów Dolnego Śląska i 
Opolszczyzny Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Opolu.  
Udział Anny Kundzicz, jako delegata w VIII sesji plenarnej Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów 4 października  w 
Senacie w Warszawie. Przedyskutowano działania seniorów w ramach OPS na rzecz promowania polityki 
senioralnej. 
20) Świdnicki UTW w lokalnym środowisku promuje aktywność seniorów w różnych obszarach w każdej okazji. 
Między innymi na otwarciu klubokawiarni Ważka w Rynku czy Klubu Seniora na ul. Malinowej. W grudniu 
zorganizowaliśmy I Turniej Brydżowy pamięci Zbyszka Szumskiego dla seniorów w Miejskim Centrum Wspierania 
Inicjatyw przy Długa 33.  
 
Działania w zakresie promowania i wspierania wolontariatu.
Liczba wolontariuszy: - 74 osób (niektóre te osoby występują kilkakrotnie w różnych zadaniach wolontariackich, stad 
taka spora liczba) 
Przykłady działań:
- W czasie wakacji pomoc fundacji „Ładne Historie” w zabawach, opiece nad dziećmi na świdnickich podwórkach 
oraz udział kilku seniorów amatorów-aktorów w teatrze międzypokoleniowym w przedstawieniu „Kopciuszek”. 
Przedstawienia grupy teatralnej UTW-orki dla mieszkańców Świdnicy.
- Wsparcie organizacji wydarzeń jubileuszowych – konferencji naukowej i koncertu jubileuszowego – na okoliczność 
20.lecia wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się 10 i 11 września 2021 r. w Kościele 
Pokoju (ośmiu  wolontariuszy, pod kierunkiem Krystyny Lasek). 
- Wolontariat w Kościele Pokoju na: VI Międzynarodowym Festiwalu Organowym im. Christiana Schlaga 25 czerwca 
– 16 lipca oraz XXI Festiwalu Bachowskim 30 lipca – 8 sierpnia 2021 „pragnij przemiany” (9 wolontariuszy).
- Wolontariat Bogumiły Zdeb w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt już od pięciu lat. 
- Nauka języka czeskiego dla grupy 10-osobowej przez jedną wolontariuszkę, seniorkę-nauczycielkę Majkę Kociubę. 

- Trzy osoby, głównie Andrzej Kudarewski były wolontariuszami Lokalnego Centrum Wsparcia Seniorów do 
konsultacji, pomocy w nauce obsługi smartfona, laptopa. Program realizował Jan Starek z finansowego wsparcia 
Urzędu Marszałkowskiego poprzez Federację UTW Dolnego Śląska. 
- Ania Kundzicz jako wolontariusz prowadzi raz w miesiącu „Studium Biblijne” dla seniorów.
- W ramach Srebrnego Wolontariatu i podpisanej umowy o współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
odbywały się szkolenia, warsztaty służące wolontariackiemu wsparciu rodzin zastępczych np. „Rodzicielstwo 
zastępcze – blaski i cienie” (kwiecień 2021), przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży (listopad 
2021). Już od marca 2022 r. rozpoczęto pomoc w rodzinach zastępczych. 
O powyższych sprawach poinformowaliśmy, zgodnie z prośbą, włodarzy miasta poprzez dyrekcję Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Za Zarząd – prezes Wiesław D. Łabęcki

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

2870

6
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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

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

Zbiórki pieniężne i rzeczowe na rzecz Schroniska dla Zwierząt, 
Objecie patronatem uliczki Zaułek Garncarzy (porządkowanie uliczki)
Wolontariat podczas Festiwalu Bachowskiego w Kościele Pokoju

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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

1. Grupa Teatralna "UTWorki" - prezentacja 
przedstawień  dla różnych środowisk (w tym 2 
premierowe - spektakl słowno-muzyczny pn. "Jestem 
jaka jestem" , prezentacja twórczości poety Cypriana 
Kamila Norwida i pisarza-filozofa Stanisława Lema ).
2. Grupa Wokalno-Instrumentalna "Jesienna Gama" - 
koncertowała dla rożnych środowisk na terenie miasta i 
regionu (w tym: dla pensjonariuszy Schroniska Brata 
Alberta , Koncert Świąteczno-Noworoczny. Grupa
(wspólnie z UTW jest organizatorem corocznych   
Przeglądów Piosenki UTW Dolnego Sląska (w roku 2021 
- 14 edycja )

1 804,60 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

1. nauka języka czeskiego (nieodpłatne) dla członków 
UTW - zajęcia prowadzone dla 15 osobowej grupy przez 
członka Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 
Marię Kociubę. Dla utrwalenia umiejętności językowych 
organizowane są wyjazdy do Republiki Czeskiej   
2. Spotkania z Biblią  (nieodpłatne) dla członków UTW - 
zajęcia prowadzone są przez członka Świdnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Annę Kundzicz.
3. Spotkania z brydżem - prowadzone w dwóch grupach: 
dla zaawansowanych i początkujących

0,00 zł

3 turystyka i krajoznawstwo Organizacja wycieczek regionalnych dla rożnych grup 
senioralnych (nieodpłatnie)
Organizacja wycieczek zajmuje się członek Świdnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Maria Kociuba. Po 
długiej przerwie pandemicznej w roku 2021 
zorganizowano 2 wycieczki:
- do Bielawy - w miesiącu wrześniu 2021
- do Kątów Wrocławskich - w miesiącu listopadzie 2021 
r.
- Szczawno Zdrój - w listopadzie 2021 r.
Celem wyjazdów jest zapoznawanie się z atrakcjami 
turystycznymi w regionie Dolnego Sląska oraz 
popularyzowanie bogatego dziedzictwa kulturowego 
tych miejscowości

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) 42 138,80 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

1. Nauka języka angielskiego - prowadzone są w 
dwóch grupach: dla zaawansowanych i dla 
początkujących  przez wykwalifikowanego 
nauczyciela języka.
2. Nauka języka niemieckiego - prowadzone w 
jednej grupie dla początkujących przez 
wykwalifikowanego nauczyciela języka  
3. Zajęcia z psychologii - zajęcia prowadzone w 
czterech grupach  przez wykwalifikowanego 
psychoterapeutę.
Wpływy od uczestników zajęć pokrywają koszty 
ich organizacji. 
Celem zajęć jest podniesienie poziomu 
umiejętności językowych  i podniesienie poziomu 
kształtowania wizerunku osobistego

0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

1. Zajęcia rekreacyjno sportowe:
- pilates - prowadzony w dwóch grupach
- joga - prowadzona w jednej grupie
- zajęcia gimnastyczne w tym: Nordic Walking 
prowadzone dla 45 osób na terenie parków 
świdnickich w okresie wiosna-lato-jesień.
- taniec rekreacyjny - prowadzony w jednej grupie.
Celem tych zajęć jest podniesienie sprawności 
fizycznej seniorów, propagowanie 
prozdrowotnych zachowań seniorów, promowanie 
zdrowego trybu życia. Zajęcia wiązały się z 
ogólnoustrojowymi działaniami terapeutycznymi i 
rehabilitacyjnymi, w tym: choreoterapia - terapia 
tańcem i ruchem przy różnorodnej muzyce

0,00 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 21 150,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 618,20 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 15 370,60 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 903,20 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 1 804,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 804,60 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)

17 312,89 zł

15 588,53 zł

0,00 zł

19 484,12 zł

0,00 zł

1 Działalność Grupy Teatralnej "UTWorki" i Grupy Wokalno-Instrumentalnej "Jesienna Gama" 1 804,60 zł

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) 52 385,54 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -10 246,74 zł

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
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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

241 osób fizycznych
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)

26 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

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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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 554,84 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 554,84 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)

0,00 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wiesław Łabęcki - Prezes 
Zarządu

Celina Wazińska - Sekretarz
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-08-29

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