
                      
Ministerstwo Pracy

                      i Polityki 
Społecznej
                    

                      Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z 
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za rok 2016• 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 2017-05-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina NOWA SÓL

Powiat NOWOSOLSKI

Ulica MATEJKI Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość NOWA SÓL Kod pocztowy 67-100 Poczta NOWA SÓL Nr telefonu 683564963 
przez

Nr faksu E-mail nutw.nowasol@wp.pl Strona www http://nutw.nowasol.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-07-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08015972900000 6. Numer KRS 0000274854

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

Ludmiła Rudziakowicz Prezes TAK

Krystyna Herzog Wiceprezes TAK

Wieslawa Podsiadłowicz Sekretarz TAK

Danuta Miczulska Skarbnik TAK

Lilianna Aleksy Członek TAK

Maria Bebrys Czonek TAK

Łucja Haluch Członek TAK

Józef Herzog Czonek TAK

Zenon Siebert Członek TAK

NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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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

Kazimierz Zieliński Przewodniczący TAK

Marianna Pietrzak Z-ca Przewodniczącego TAK

Marianna Grzegorska Sekretarz TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Ustawiczna edukacja seniorów to jeden z podstawowych celów działania stowarzyszenia. Cele i zadania 
realizowane są zgodnie ze statutem. Działania sprowadzały się do:
- włącznie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju 
osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
- aktywności społecznej i poprawy jakości życia osób starszych,
- systematycznego powiększania działalności na rzecz ludzi starszych.
W ramach działalności stowarzyszenia  w 2016r. prowadzone były następujące sekcje:
1. komputerowe dla początkujących i zaawansowanych (4 grupy) = 40 osób
2. lektoraty j. obcych - J.angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i czeskiego - dla każdego języka po 
jednej grupie
3. grafiki komputerowej
4. fotografii cyfrowej,
gimnastyki rehabilitacyjnej - 4 grupy 
5. malowanie na szkle,
6. turystyki pieszej - marsze Nordic Walking
7. turystyki rowerowej
8. zajęć tanecznych - tańca towarzyskiego i Latino Solo
9.  grupy kabaretowej
10. pogaduchy - spotkania z literaturą, prezentacja zainteresowań słuchaczy stowarzyszenia,
11. turystyka edukacyjno - krajoznawcza
12. spotkań z młodzieżą z Środowiskowego Hufca Pracy,
13. spotkań z literaturą i sztuka w Miejskim Muzeum, Bibliotece Publicznej i Nowosolskim Domu 
Kultury
14. spotkania z seniorami innych organizacji.
Bezpośrednim celem było :  
podniesienie jakości działalności edukacyjnej
- dotarcie z działalnością edukacyjną do jak najszerszego grona zainteresowanych przez własna stronę 
internetową, miesięczny plan zajęć i lokalną prasę
promowanie przez seniorów naszego miasta i okolic, idei aktywnego i twórczego stylu życia
- aktywizacja intelektualna i integracja seniorów, kreowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu i 
inspirowanie lokalnej społeczności
- poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych 
poprzez aktywność społeczną tych osób
- upowszechnienie zdrowego stylu życia i działania dla wspólnego dobra
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia 
społecznego
- propagowanie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatne do wieku, 
stopnia sprawności i zainteresowań seniorów
- współpraca i przekazywanie przez członków stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i 
zawodowych młodzieży z Środowiskowego Hufca Pracy.
Ważnym elementem działalności Uniwersytetu jest cykliczność kontynuacji działań. Na przestrzeni 10 
lat działalność Uniwersytetu można zauważyć ogromną zmianę naszych słuchaczy. Są nie tylko lepiej 
wyedukowani, ale stali się radośnie otwarci na  świat i ludzi, są widoczni w środowisku na rzecz którego 
działają.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

140

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1. Działania na rzecz młodzieży z ŚHP - zajęcia sportowo - integracyjne
2.  Spotkania integracyjne z dziećmi z SP8.
3. Spotkanie z seniorami ze Siedliska w ramach zadania publicznego
4. Udział w Korowodzie z okazji Dni Miasta.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Praca w stowarzyszeniu 
oparta jest przede 
wszystkim na społecznym 
zaangażowaniu Zarządu i jej 
członków. Nie ma etatowo 
zatrudnionych 
pracowników. Część zajęć 
takich jak: profilaktyka 
zdrowia, grafika 
komputerowa, fotografia 
cyfrowa, język niemiecki i 
czeski, turystyka rowerowa, 
turystyka piesza, marsze 
Nordic Walking, grupa 
kabaretowa, pogaduchy - 
spotkania z literaturą i 
zainteresowaniami 
członków oraz wiele innych 
prowadzone są społecznie 
przez naszych słuchaczy 
Uniwersytetu. 
Pozostałe zajęcia takie jak 
warsztaty komputerowe, 
język angielski i rosyjski 
prowadzone są częściowo 
w ramach działalności 
nieodpłatnej. Działania te 
wspierane są dotacją zadań 
publicznych. Działalność ta 
przyczynia się do rozwoju 
intelektualnego, 
umysłowego oraz 
zwiększenia aktywności 
społecznej, obywatelskiej i 
samooceny naszych 
słuchaczy. Zakres zajęć 
dostosowany jest do 
wymogów dzisiejszej 
rzeczywistości.
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wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Stowarzyszenie oprócz 
działalności edukacyjnej 
prowadzi działalność w 
zakresie dbałości o 
sprawność fizyczną swoich 
członków. Proponowanie 
różnych form rekreacji 
fizycznej słuchaczom z 
uwzględnieniem ich 
możliwości jest również w 
ramach działalności 
nieodpłatnej Prowadzone 
są co tygodniowe zajęcia 
turystyki pieszej, w tym 
Nordic Walking, turystyki 
rowerowej, częściowo 
nieodpłatnej gimnastyki 
rekreacyjnej i turystyki 
edukacyjno - integracyjnej. 
Koszty tych działań 
pokrywane są z odpisu 1% 
podatku i dotacji zdobytych 
w ramach  konkursów dla 
organizacji pozarządowych.

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie 
współpracowało z 
młodzieżą ze 
Środowiskowego Hufca 
Pracy organizując wspólne 
spotkania: Walentynki, 
zawody w grę w kręgle, 
wykonywanie stroików 
wielkanocnych, a z dziećmi 
ze Szkoły Podstawowej 
organizując wspólną 
wycieczkę  do Planetarium 
w Zielonej Górze i spotkanie 
z małymi dziećmi w 
świetlicy środowiskowej. 
Zawody w kręgle były 
zdrowa rywalizacją 
pomiędzy młodzieżą, a 
seniorami zakończone 
słodkim poczęstunkiem. 
Wspólny wyjazd dzieci ze 
Szkoły Podstawowej do 
Planetarium był bardzo 
atrakcyjny zakończony 
spotkaniem na lodach. 
Koszty tych spotkań  z 
tytułu nieodpłatnej 
działalności statutowej 
pokrywane były  z 
darowizny ze 
Stowarzyszenia Niemiecko - 
Polskiego  w Achim.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Stowarzyszenie oprócz 
działalności edukacyjnej 
prowadzi działalność w 
zakresie dbałości o 
sprawność fizyczną swoich 
członków. Proponowanie 
różnych form rekreacji 
fizycznej słuchaczom z 
uwzględnieniem ich 
możliwości jest również w 
ramach działalności 
nieodpłatnej Prowadzone 
są co tygodniowe zajęcia 
turystyki pieszej, w tym 
Nordic Walking, turystyki 
rowerowej, częściowo 
nieodpłatnej gimnastyki 
rekreacyjnej i turystyki 
edukacyjno - integracyjnej. 
Koszty tych działań 
pokrywane są z odpisu 1% 
podatku i dotacji zdobytych 
w ramach  konkursów dla 
organizacji pozarządowych.

wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Odpłatna działalność 
statutowa obejmuje 
również działalność 
poprawiającą sprawność 
fizyczna słuchaczy 
Uniwersytetu. Do 
prowadzenia tych  zajęć 
NUTW zatrudnia 
wykładowców na umowę 
zlecenie. Słuchacze ponoszą 
częściową odpłatność za 
zajęcia gimnastykę 
rekreacyjną, turystykę 
edukacyjno - integracyjną i 
zajęcia taneczne.  Przychód 
z odpłatnej działalności 
pożytku publicznego służy 
wyłącznie realizacji zadań 
należących do sfery zadań 
publicznych lub celów 
statutowych według zasady 
non-profit ( nie dla zysku). 
Działalność odpłatna mieści 
się w sferze zadań 
publicznych i celach 
statutowych 
stowarzyszenia, za którą 
pobierana jest odpłatność 
od osób bezpośrednio 
korzystających z 
poszczególnych zajęć.
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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 wyników/zysków i strat) 44,111.15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,207.50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 29,648.00 zł

turystyka i krajoznawstwo Odpłatna działalność 
statutowa obejmuje 
również działalność 
turystyczno- rekreacyjną. 
Słuchacze ponoszą 
dodatkową odpłatność za 
turystyczne zwiedzanie 
miejscowości powiatu 
nowosolskiego i za 
spotkania integracyjne z 
seniorami innych 
stowarzyszeń. Od paru lat 
seniorzy powiatu 
nowosolskiego spotykają 
się i wzajemnie poznają 
swoje miejscowości i 
charakter swoich 
stowarzyszeń. Ten rodzaj 
działalności wspierany jest 
przychodem z odpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego w ramach 
zadania publicznego. 
Działalność odpłatna mieści 
się w sferze zadań 
publicznych i celach 
statutowych 
stowarzyszenia, za którą 
pobierana jest odpłatność 
od osób bezpośrednio 
korzystających z 
poszczególnych zajęć.

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. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1,255.65 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,250.00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 2,572.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,934.00 zł

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 szacunkowe 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)

23,064.96 zł

9,011.38 zł

0.00 zł

5,648.15 zł

4,464.93 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z 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 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.)

własność

1 włącznie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju 
osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

1,934.00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 15,500.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

42,189.42 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 42,189.42 zł

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

1,921.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

6.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

140.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

25.00 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 16,870.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16,870.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

351.00 zł

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

2,800.00 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

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

organizacji

Ludmila Rudziakowicz - prezes
Danuta Miczulska - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-05-26

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