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Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo LUBUSKIE Powiat NOWOSOLSKI 

Gmina NOWA SÓL Ulica MATEJKI Nr domu 29 
Nr lokalu 

Miejscowość NOWA SÓL 
Kod pocztowy 67-100 

Poczta NOWA SÓL Nr telefonu 68 3564963 

 Nr faxu - E-mail : 
nutw.nowasol@wp.pl. 

Strona www: http://nutw.nowasol.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

21.03.2007 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

09.07.2010 

5. Numer REGON 080159729 6. Numer KRS  0000274854 

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

LUDMIŁA RUDZIAKOWICZ - PREZES 

ANDRZEJ WICHMAN – WICEPREZES 
KAZIMIERZ ZIELIŃSKI – WICEPREZES 

WIESŁAWA PODSIADŁOWICZ – SEKRETARZ 
TERESA KAMIŃSKA - SKARBNIK 

JÓZEF HERZOG – CZŁONEK 
EUGENIUSZ KAMIŃSKI –CZŁONEK 
BRUNON LEMIESZ – CZŁONEK 
DANUTA MICZULSKA – CZŁONEK 
ZENON SIEBERT - CZŁONEK 
TOMASZ JANKOWSKI –CZŁONEK 
 

za rok  2011 

 



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

LILIANNA ALEKSY – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ 

MARIANNA GRZEGORSKA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ 

BARBARA MAJ - SEKRETARZ 

 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem NUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw 
(naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, 
opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób 
starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu ), 
polegającej na: 
 
1. prowadzeniu  edukacji  w  rożnych  dziedzinach  nauk,  a  w  
szczególności  w  zakresie  medycyny  i  profilaktyki zdrowia, nauk  
humanistycznych,  kultury  i  sztuki, nauk  społecznych  i  
ekonomicznych, działalności  twórczej i krajoznawczo - turystycznej   
oraz  działalności  wydawniczej, 
 
2.włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego 
poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności 
intelektualnej,  kultury fizycznej i  rekreacji,  
 
3.wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i 
rehabilitacyjnych  oraz  propagowaniu  różnorodnych  form 
aktywności  intelektualnej,  psychicznej  i  fizycznej adekwatnie  do  
wieku ,  stopnia sprawności  i  zainteresowań  członków, 
 
4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do 
podniesienia poziomu życia ludzi starszych,  
 
5.aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,  
 
6.upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,  
 
7.stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,  
 
8.innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających 
marginalizacji społecznej osób starszych, 
 
 9.wspieraniu idei wolontariatu, poprzez  organizowanie  działań  na  
rzecz  ludzi  starszych,  osób  niepełnosprawnych,  bezrobotnych  i  
chorych, 
 
10.szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, 
państwami i narodami, 
 
11. współpracy  z  krajowymi  i  zagranicznymi  Uniwersytetami  
Trzeciego  Wieku,  oraz  ich  międzynarodową   federacją, ze  
szkołami  wyższymi,  placówkami  oświatowymi,  kulturalnymi, 
instytucjami  samorządowymi, organizacjami  pozarządowymi, 

środkami  masowego  przekazu  i  mediami 
 



10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                         

Cele, których mowa w pkt. 9, Nowosolski UTW realizuje przez: 

1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, 
sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań 
dyskusyjnych i spotkań tematycznych, konkursów, wystaw,  
koncertów  i  innych zajęć, 

2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki 
działającymi w środowisku zielonogórskim, regionie, Polsce 
i na świecie,  

3. rehabilitację zdrowotną,  
4. naukę języków obcych,  
5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą, poprzez  

organizowanie  wycieczek  turystycznych  i  krajoznawczych  
krajowych  i  zagranicznych, 

6. działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań 
prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z 
potrzebami,  

7. współdziałanie członków NUTW,  
8. wspieranie członków NUTW w działalności społecznej,  
9. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w 

kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami NUTW, 
współpraca  w  ramach  Lubuskiego  Trójmiasta  ( Zielona  
Góra, Sulechów, Nowa Sól ) 

10. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim 
przedsięwzięciom realizującym cele wspólne NUTW,  

11. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i 
wydawniczej,  

12. prowadzenie działalności dobroczynnej,  
13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 

NUTW.  
 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 
(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), zaczynając od najważniejszej) 

 

1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

2. Działalności na rzecz integracji oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

      3. Promocji i organizacji wolontariatu 
 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  



1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Ustawiczna edukacja seniorów  to jeden z podstawowych celów działania naszego 
stowarzyszenia. 
        Systematycznie powiększamy swoją działalność na rzecz ludzi starszych – jak często się 
określa - „ludzi późnej dorosłości”. Wzrost świadomości społecznej, chęć uczestniczenia ludzi 
starszych w życiu społecznym, nie tylko rodzinnym, powodują, że coraz więcej osób poszukuje 
możliwości zrzeszania się celem utrzymania między innymi dobrej kondycji intelektualnej i 
fizycznej oraz wydolności umysłowej. 
Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających tzw. "pomyślne starzenie się" jest 
regularna aktywność umysłowa. Korzystnym oddziaływaniem aktywności umysłowej u seniorów 
jest wydłużanie okresu sprawności intelektualnej i niezależności, co w konsekwencji prowadzi 
do poprawy jakości życia. 
  
 W ramach działalności    prowadzimy   następujące sekcje:  
1.) komputerowe dla początkujących i zaawansowanych ( 5 grup) 
2.) lektoratów j. obcych:  
  j. angielski, ( 2 grupy) 
  j. niemiecki,  
  j. rosyjski 
3.) grafiki komputerowej 
4.) fotografiki 
5.) prac artystycznych (malarska) 
6.)  medycyny i profilaktyki zdrowia 
7.) gimnastyki  korekcyjnej  i  rehabilitacyjnej 
8.) turystyki pieszej  Nordic  Walkin  
9.)  turystyczno  -  kulturalna 
10.)  turystyki rowerowej  
11.) taneczno- ruchowa 
12.)  brydżowa 
 
Bezpośrednim celem prowadzonej działalności jest: 

 podniesienie jakości działalności edukacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 dotarcie z działalnością edukacyjną do jak najszerszego grona zainteresowanych 

 promowanie wśród seniorów naszego miasta i powiatu idei aktywnego i twórczego stylu 
życia 

 aktywizacja intelektualna i integracja seniorów, kreowanie ciekawych form spędzania 
wolnego czasu i inspirowanie społeczności lokalnej. 
 

Seniorzy – studenci  naszego uniwersytetu, którzy  będąc na emeryturze uczestniczą w 
różnych warsztatach  twórczo – edukacyjnych, chcą  pokazać nowosolskiemu społeczeństwu 
model aktywnego seniora. Pragniemy udowodnić, że seniorzy ciągle są aktywnymi członkami 
społeczności lokalnej, którzy wykorzystują swój czas, wiedzę i bogate doświadczenie życiowe i 
zawodowe także na rzecz innych; inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu 
zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Chcemy udowodnić, że 
aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę, a na edukację nigdy nie jest 
za późno. 

 Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudno jest ludziom starszym przystosować 
się do zmian, które zachodzą w ich życiu, jak przykrą musi być świadomość, że powoli jest się 
spychanym na dalszy plan. Uniwersytet łączy tych ludzi, daje im możliwość poszerzenia 
horyzontów, dokształcenia się i samorealizacji w różnych formach warsztatów twórczych. 
Udowadnia im, że mogą żyć aktywnie bez względu na wiek. 
 
 
 



2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Gmina i  powiat 

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra 
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-
wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki 
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej 
 

x    NIE 

 

  

  

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym 

1 - - - 

2    

3    

4    

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

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

Osoby 
fizyczne 

176 

Osoby  
prawne 

-  

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

 tak 



1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych 
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

Nowosolski UTW  prowadzi działalność statutową na rzecz swoich 
członków oraz działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych  na rzecz ogółu osób starszych i ogółu społeczności 
lokalnego środowiska, w tym młodzieży szkolnej i osób 
niepełnosprawnych.  
Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie: 

1. ustawicznej edukacji, 
2.  ochrony i promocji zdrowia; 
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 
6. upowszechniania i rekreacji kultury fizycznej  
7. promocji i organizacji wolontariatu; 

 
Praca w  NUTW  oparta jest przede wszystkim na społecznym 
zaangażowaniu jej członków.  
Część zajęć nieodpłatnie, w ramach wolontariatu, prowadzą nasi 
słuchacze: warsztaty fotograficzne, wykłady z medycyny i 
profilaktyki zdrowia, wykłady z gerontologii, wycieczki rowerowe, 
marsze  Nordic Walking i turystyka piesza, prezentacje filmów i 
zdjęć z odbytych wycieczek. 
Kolejna część  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego to 
działalność statutowa w zakresie ustawicznej edukacji i 
upowszechniania rekreacji kultury fizycznej, na którą środki 
finansowe zdobywamy z konkursów dla organizacji 
pozarządowych ogłaszanych przez samorządy lokalne. 
 
 

Kod PKD:  

85,59,B 
POZOSTAŁE POZASZKOLNE 
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIE SKLASYFIKOWANE 

Kod PKD:  
85,59,A 
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 

Kod PKD: 

94,99,Z 
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH 
ORGANIZACJI GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANYCH 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

Gmina i powiat 

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

X   TAK 

 

  

 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 
rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na 
temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

  
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy 
wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych 
lub celów statutowych. 
Odpłatna działalność statutowa obejmuje przede wszystkim usługi 
w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane. 
 Do prowadzenia wykładów i zajęć Nowosolski UTW zatrudnia 
profesjonalnych wykładowców (umowa o dzieło, umowa zlecenie). 
Słuchacze uniwersytetu  ponoszą częściową  odpłatność do zajęć 
szkoleniowych oraz innych form poza edukacyjnych: 
lektorat języka angielskiego, 
lektorat języka niemieckiego 
lektorat j. rosyjskiego 
warsztaty komputerowe 
warsztaty malarskie 
gimnastyka usprawniająco – ruchowa 
taniec towarzyski: 
wyjazdy turystyczno – poznawcze 

 

Kod PKD: 

85,59 ,B 
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANE 

Kod PKD: 
85,59 A 
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 

Kod PKD: 
85,52,Z 
POZOSTAŁE FORMY EDUKACJI 
ARTYSTYCZNEJ 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

GMINA I POWIAT 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

X   NIE 

 

  

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego 
przedmiotu działalności) 

 
- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PKD: - 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

- 

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 

 

   48 417 ,69   zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 000, 00   zł 

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
17 918, 35  zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 
0,  00  zł 

4. Przychody z działalności finansowej 
29,  98  zł 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
2 372,  80  zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
     16 000,00 zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
0,00   zł 

b) ze środków budżetu państwa 
0,   00 zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 16 000, 00   zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,  00  zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
9 440,   00 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 9 440,  00  zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
0, 00   zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,  00  zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
0,  00  zł 

e) ze spadków, zapisów 0,  00  zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,  00   zł 

g) z nawiązek sądowych 
0,00  zł 



h) ze świadczeń pieniężnych   0, 00   zł 

8. Z innych źródeł 2 656,56  zł 

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,  00   zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0, 00  zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0, 00   zł 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 

0,  00 zł 

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

   585  ,00   zł 

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
 

j. angielski dla zaawansowanych 
100 , 00   zł 

2 
 

j. niemiecki 
150 , 00   zł 

3 
 

j. rosyjski 
210 ,00    zł 

4 
 

Sekcja prac artystycznych ( malarska ) 
90, 00   zł 

5 Zajęcia komputerowe 35,00   zł 

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

1 Cele statutowe 585,  00  zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 



Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 42 889  ,  32  zł 585  , 00   zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

16 000  , 00   zł 585  ,00     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 17 918 , 35   zł 0 , 00   zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0  ,  00  zł  

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

7 274, 56   zł 0 , 00  zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0  ,  00  zł 0, 00   zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 1 696, 41   zł 0 , 00   zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 
 
 

 

X
z podatku dochodowego od osób prawnych

 

z podatku od nieruchomości
 

 
z opłaty skarbowej

 
z opłat sądowych

 

z innych zwolnień
 

-> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
działalności 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) 

 
 

  X NIE 

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy 
lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

 

dzierżawa
 

 
 V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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) 

                                                                          -                  osób 

tak.   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 

nie  korzystała  

u życzenie 

 



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) 

- etatów 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
10 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 

X TAK 

 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 
obrotowego 

           
 
 osób fizycznych 176     
 
  osób prawnych    - 

  
  

3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała…… 38……  członków 
 
organizacja straciła…………34…….członków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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) 

X TAK  

 

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 
30 dni 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

 - osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  - osób 

b) pracownicy organizacji  - osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

- osób 

d)członkowie organu zarządzającego - osób 

e) inne osoby - osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 
30 dni 
 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

19 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  4 osób 

b) pracownicy organizacji  - osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 osób 

nie   

nie   



d) członkowie organu zarządzającego 
 

14 osób 

e) inne osoby 
 

- osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 

 

 

          20 500,00 zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 0  ,   00 zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze 0  ,   00 zł 

nagrody 0  ,   00 zł 

premie 0   ,00  zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0  , 00   zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20 500 , 00   zł 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego 
 
 

20 500 ,  00  zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11 575 ,  00  zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 925  ,  00  zł 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji 
 
 

0 ,   00 zł 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0  ,   00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0   , 00   zł 

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

 170 , 83   zł 

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

0  , 00  zł 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych 
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

0  ,  00  zł 

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

400  , 00   zł 

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
 
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi 
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń 
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w 
przygotowane pole) 

   Rok akademicki w NUTW trwa od 1.10. do 25.06 roku 
następnego, czyli 9 miesięcy Wynagrodzenia dotyczą 2 godz. 
zajęć prowadzonych raz w tygodniu  Wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia, jaką należałoby wykazać w p. 6 winna być: 
20500,00 : 10 os.=2050,00 : 9 m-cy=227,78 zł 



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych  
     X     NIE 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych    0   ,  00   zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1  ,     zł 

2  ,     zł 

3  ,     zł 

4  ,     zł 

5  ,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

 

 
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1  ,    zł 

2  ,    zł 

3  ,    zł 

4  ,    zł 

5  ,    zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

x TAK 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 

 

nie  

tak 

nie   

 X  nie   



Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 „Chcę, mogę i potrafię – aktywizacja edukacyjna seniorów” 5 000, 00   zł 

2 „Rekreacja to powrót do zdrowia” 7 000,  00  zł 

3 „Żyjemy z pasją” – warsztaty twórczo – edukacyjne seniorów   2 000, 00  zł 

4 „Ruch to najlepszy profilaktyk seniorów” 2 000,  00 zł 

5  ,    zł 

X.Informacje uzupełniające 

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki 
 
 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - % -% 

2 - - % % 

3 - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 - 

2 - 

3 - 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 - - - 

2 - - - 

3    

4    

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

 
X  nie 

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



 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

 
TERESA KAMIŃSKA 
 – SKARBNIK NUTW 

Podpis 

 
 

 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 

04.07.2012 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 
 


