
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina RAWICZ

Powiat RAWICKI

Ulica WAŁY J. 
DĄBROWSKIEGO

Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość RAWICZ Kod pocztowy 63-900 Poczta RAWICZ Nr telefonu 782073954

Nr faksu E-mail rutw@o2.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-07-01

2008-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30074388400000 6. Numer KRS 0000296481

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

Ewa Chorzępa Prezes TAK

Katarzyna Chromicz Wiceprezes TAK

Mirosława Potkowska Wiceprezes TAK

Maria Mackowiak Sekretarz TAK

Mirosława Rydzoń Skarbnik TAK

Monika Szymańska Członek Zarzadu TAK

Danuta Wojciechowska Członek Zarządu TAK

Lucyna Stelmaszyk Członek Zarządu TAK

Małgorzata Przeniczna Członek Zarządu TAK

Dorota Mosiek Członek Zarządu TAK

Kazimierz Chudy Członek Zarządu TAK

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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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)

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

Aleksandra Rado Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryka Kałużna Wiceprzewodniczaca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Krystyna Szynkowiak Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W 2020r. Stowarzyszenie liczyło 239 członków zwyczajnych w tym 27 członków w Oddziale Zamiejscowym w 
Jutrosinie, 1 członek wspierający i 4 członków honorowych. We władzach stowarzyszenia nastąpiła jedna zmiana. W 
wyniku rezygnacji członka Zarządu pani Miłosławy Jędrkowiak, Ogólne Zgromadzenie Członków zatwierdziło 
kandydaturę pana Kazimierza Chudego.Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu.Zadaniem Zarządu jest 
organizowanie zajęć, imprez integracyjnych, spotkań, przygotowanie wykładów plenarnych, współpraca z 
organizacjami i instytucjami. Ważną częścią pracy Zarządu jest pozyskiwanie środków finansowych poprzez pisanie 
projektów do władz samorządowych, następnie ich rozliczenie i sprawozdawczość . W okresie sprawozdawczym 
odbyły się spotkania w ramach wykładów plenarnych i tak:koncert noworoczny, wykład z okazji 100-lecia rocznicy 
powstania wielkopolskiego "Walki o Rawicz - przebieg i znaczenie",wyjazd na Koncert Noworoczny do Rydzyny, 
spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet". Rok 2020 to rok bardzo krótki jeśli chodzi o działalność i aktywność 
naszych seniorów. Rozpoczęliśmy prężnie: - spotkania w sekcjach (j. angielskiego 2 grupy, multimedia, zdrowia, 
malarska, historii i tradycji regionu rawickiego, grupa rehabilitacji przez taniec, rehabilitacji ruchowej, grupa jogi, 
fitness i pływania. W Jutrosinie sekcja j. angielskiego, komputerowa i warsztaty kulinarne. Działają także kluby 
zainteresowań: rekreacja ruchowa grupa męskiej (piłka siatkowa, tenis stołowy); sprawne ręce, melomana, spotkania 
przy kawie, dyskusyjny klub filmowy, piosenki, gier planszowych, wolontariatu, kijki"nordic walking: 
j. niemieckiego, klub dobrej książki, w Jutrosinie: klub tradycji regionu Jutrosińskiego, rolniczy, nordic walking, 
literacki rekreacji ruchowej, rowerowy. Od 12 marca 2020 wszelkie zajęcia , spotkania, wycieczki zostały odwołane i 
od tego momentu to co działo się było nieprzewidywalne. W czasie pandemii poprzez naszą stronę internetową 
zaproponowaliśmy  naszym studentów  wykłady ze zdrowia psychicznego , które przygotowała pani mgr Barbara 
Szober, historii i tradycji regionu przygotowany przez panią mgr Martę Hamielec,   przekazaliśmy linki do stron w 
zakresie kultury i aktywności fizycznej. Zakończenie roku akademickiego w czerwcu 2020r. było również inne od 
poprzednich: ogłoszenie na stronie internetowej. Przekazaliśmy podziękowania dla osób , instytucji, placówek 
oświatowych współpracujących z Uniwersytetem. Jesienią 2020r. próbowaliśmy aktywizować naszych słuchaczy 
poprzez: spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki "Marszem ku zdrowiu". Próba wznowienia zajęć w sekcjach: 
malarstwa, j. angielskiego, historii regiony, pływania, rowery, kijki. W rezultacie 8 października 2020r. nastąpiło 
ponowne zawieszenie zajęć,  udało nam się zorganizować jedną grupę uczącą się j. angielskiego w formie anline 
oraz wznowić wykłady na stronie internetowej w zakresie literatury, historii, psychologi, zdrowia - zestawienie stron 
internetowych z linkami do treści interaktywnych. W dniu 1 października 2020r. odbyła się uroczystość 10-lecia 
Oddziału Zamiejscowego Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jutrosinie.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

239

0
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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)

nie dotyczy

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 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W 2020r. nasi słuchacze uczestniczyli w 
wydarzeniach:W styczniu braliśmy udział w 
uroczystościach związanych ze100-lecie powrotu ZIEMI 
RAWICKIEJ DO MACIERZY (cykl spotkań). 
Uczestniczyliśmy  w konferencji naukowej pt. "Szlakiem 
walk o Polskę i wyjeździe turystycznym "szlakiem 
dawnej granicy". Byliśmy obecni na uroczystej, 
rocznicowej  Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 
której uhonorowany został współzałożyciel i wieloletni 
Prezes Rawickiego Uniwersytetu Pan Wincenty Figielek. 
Wysłuchaliśmy "Koncertu Wolności" obejrzeliśmy 
wystawę "Rawicz i Gmina Rawicz w malarstwie", na 
której zostały zaprezentowane m.in. prace słuchaczy 
RUTW. Kilkudziesięcioosobowa reprezentacja RUTW, 
upamiętniając wydarzenia sprzed stu lat, 
przemaszerowała z Miejski Górki do Rawicza. Pochód 
zakończył się plenerowy Rawicki Jarmark Historyczny.

2 493,20 zł

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 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Przedmiotem działalności odpłatnej Rawickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku była organizacja 
imprez okolicznościowych oraz wycieczek. W 2020 
roku zorganizowano spotkanie integracyjne z 
okazji Dnia Kobiet oraz wyjazd na Koncert 
Noworoczny w Zamku w Rydzynie. Powyższe 
spotkania odbyły się w pierwszym kwartale 2020 
roku. Z powodu stanu pandemicznego nie było 
możliwe zorganizowanie pozostałych 
zaplanowanych na 2020 rok imprez 
okolicznościowych, integracyjnych oraz wycieczek 
o charakterze edukacyjnym.

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) 36 227,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30 733,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 795,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 699,74 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 2 493,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2 493,20 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)

16 243,14 zł

3 988,41 zł

0,00 zł

20 792,62 zł

0,26 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 12 400,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 41 024,43 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -4 796,49 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

25 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

1 Koszty wynagrodzenia prowadzących sekcje 2 493,20 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

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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239 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)

0 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 24 337,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24 337,00 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)

81,12 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

1 250,00 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

1 Starostwo Powiatowe w Rawiczu 3

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

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

organizacji

Ewa Chorzępa 
Katarzyna Chromicz 
Mirosława Potkowska

Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-07
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