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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat RAWICKI

Gmina RAWICZ Ulica WAŁY J. 
DĄBROWSKIEGO

Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość RAWICZ Kod pocztowy 63-900 Poczta RAWICZ Nr telefonu 

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 2008-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30074388400000 6. Numer KRS 0000296481
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Wincenty Figielek-prezes Zarządu, 
Grzegorz Kubik-wiceprezes ds. współpracy regionalnej, 
Bogdana Niemierko-wiceprezes ds. programowych, 
Maria Maćkowiak-sekretarz
Mirosława Rydzoń-skarbnik
Jerzy Chrobot-członek Zarządu ds. informacji
Katarzyna Chromicz-członek Zarządu ds. sekcji i klubów
Ewa Chorzępa-członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej
Miłosława Jędrkowiak-członek Zarzadu ds. Oddziału 
Zamiejscowego w Jutrosinie
Monika Szymańska-członek Zarzadu ds. kulturalnych

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

Wiesław Mazurek - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Jeruzel - zastępca przewodniczącego
Alina Bątkiewicz - sekretarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i 
fizycznej jego członków,- aktywizacja społeczna osób chętnych do 
uczestniczenia w pracach RUTW,- upowszechnianie profilaktyki 
gerontologicznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele statutuwe RUTW realizowane są poprzez organizowanie:- 
wykładów plenarnych wygłaszanych przez specjalistów z różnych 
dziedzin nauki, kultury, sztuki, techniki,- lektoratów języków obcych 
(j.angielski, j.niemiecki),- zajęć w sekcjach tematycznych
(sekcje:komputerowa, zdrowia psychicznego, historii i tradycji 
regionu rawickiego, malarstwa),- zajęć w sekcjach ruchowych 
(sekcje:rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej, pływania 
rekreacyjnego),- spotkań w klubach zainteresowań,- wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych,- spotkań integracyjno-towarzyskich,- 
imprez upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród osób 
starszych,- wystaw rękodzieła i prac malarskich słuchaczy,- spotkań 
z przedstawicielami zawodów prawniczych i medycznych oraz z 
twórcami kultury,- działań propagujących kulturę atywności osób 
starszych - prowadzenie strony internetowej z informacjami nt. 
działalności RUTW,- współpracy ze szkołami, instytucjami kultury, 
organizacjami seniorów i osób niepełnosprawnych, innymi 
uniwersytetami trzeciego wieku.
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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)

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działania związane z realizacją celów statutowych prowadzono w oparciu o 
roczny plan programowy zatwierdzony przez Ogólne Zgromadzenie 
Członków.Przeprowadzono 9 wykładów plenarnych o zróżnicowanej 
tematyce,wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni.Każdy 
student miał zapewniony udział w cotygodniowych zajęciach w dwóch 
wybranych sekcjach.Powołano 
sekcje:komputerową,j.angielskiego,j.niemieckiego, zdrowia psychicznego,historii 
i tradycji regionu rawickiego,malarską, rekreacji ruchowej, rehabilitacji 
ruchowej,pływania rekreacyjnego.Lektorami i instruktorami prowadzącymi 
zajęcia w sekcjach były osoby z wyższym wykształceniem, przy czym część z 
nich pracowała na zasadzie wolontariatu. Zajęcia grupowe poszczególnych 
sekcji odbywały się w salach lekcyjnych i gimnastycznych na terenie Rawicza i 
Jutrosina.Ponadto każdy słuchacz mógł uczestniczyć w spotkaniach klubów 
zainteresowań. Działały kluby:multimedialny,sprawne ręce, 
globtroterów,j.francuskiego, melomanów, nordic walking,historyczny z tradycjami 
regionu jutrosińskiego, rolniczy, plastyczny.Osoby kierujące działalnością klubów 
prowadziły zajęcia na zasadzie wolontariatu, a spotkania klubowe odbywały się z 
częstotliwością uzgodnioną przez członków klubów.Zorganizowano 6 wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych:do Grabonogu i Gostynia,  do Kórnika, do 
Wolsztyna, do Sierakowa Wlkp.,na Górę Św.Anny, do Kalisza.Odbyły się 3 
spotkania integracyjne uświetnione występami regionalnych zespołów 
folklorystycznych i szkoły muzycznej.Upowaszechnianiu kultury fizycznej i sportu 
służyły cyklicznie organizowane marsze z kijkami oraz Spartakiada Seniorów, na 
którą zaproszono wszystkich rawickich seniorów.Swoje zainteresowania i 
zdobyte umiejętności słuchacze prezentowali na okolicznościowych wystawach 
(m.in. na wystawie prac sekcji malarskiej i klubu plastycznego w Jutrosinie).Z 
okazji zakończenia Roku Chopinowskiego zorganizowano koncert poetycko - 
muzyczny,do wysłuchania którego zaproszono mieszkańców Rawicza i 
okolicy.W ciągu całego roku propagowano model zdrowego i aktywnego stylu 
życia seniorów poprzez zamieszczanie na stronie internetowej RUTW relacji z 
ważniejszych wydarzeń uniwersyteckich.Kontynuowano współpracę z 
poznańskimi uczelniami wyższymi:UAM i Politechniką Poznańską a także z 
lokalnymi szkołami i instytucjami:I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, 
Domem Kultury w Rawiczu, Zespołem Szkół Zawodowych w Rawiczu, 
Gminazjum w Sierakowie, Rawicką Biblioteką Publiczną w Rawiczu, Zespołem 
Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Gminazjum w Jutrosinie, Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Jutrosinie, Biblioteką Publiczna w Jutrosinie.Pogłębiano 
integrację ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku uczestnicząc w 
spotkaniach i szkoleniach grupy wielkopolskich UTW.

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

powiat

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

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej
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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

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

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)

245

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej i stymulowanie 
rozwoju osobistego i zwiększenie aktywności seniorów, a przez to 
polepszenie ich kondycji intelektualnej, fizycznej i 
psychicznej.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 
prowadzenie systematycznych zajęć rehabilitacyjnych i 
rekreacyjno-ruchowych na sali gimnastycznej i na pływalni.
PKD 94.99Z
Działalność w zakresie nauki edukacji i oświaty:
-przeprowadzanie comiesięcznych wykładów plenarnych o 
zróżnicowanej tematyce wygłaszanych przez pracowników 
naukowych wyższych uczelni,
-organizowanie zajęć w sekcjach tematycznych i klubach 
zainteresowań (wg tygodniowego rozkładu zajęć). PKD 85.59B

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99 Z  85.59 B

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej poprzez:
  - organizowanie wycieczek turystycznych do miejsc związanych 
z historią i kulturą Polski
  - organizowanie spotkań integracyjnych pogłębiających więzi 
przyjażni, w tym z młodym pokoleniem Polaków. PKD 94.99 Z

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99 Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 51,233.88 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,061.50 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12,545.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 947.38 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,661.50 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,500.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12,518.50 zł

12,518.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -9,442.51 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 5,661.50 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 57,637.87 zł 5,661.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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

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

f)pozostałe koszty ogółem:

26,126.26 zł 5,661.50 zł

21,987.51 zł 0.00 zł

0.00 zł

9,524.10 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Działalność statutowa (wynagrodzenia prowadzących zajęcia 5,661.50 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

0.0 osób

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
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25.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

3.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 28 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 25 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

30.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 30.00 osób

54.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

32.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

10.00 osób

e) inne osoby 12.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

29,395.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 795.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 28,600.00 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

239.00 zł

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

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

470.00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

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
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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)

5. Dodatkowe informacje

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Spartakiada Seniorów 2,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Nasze dotychczasowe doświadczenia uniwersyteckie dowodzą, że seniorzy mogą nadal rozwijać się i kształcić, 
zdobywać nowe umiejętności, poszerzać swoje pasje i zainteresowania, w pełni korzystać z osiągnięć 
cywilizacyjnych. Uczestnicząc w różnych formach działalności uniwersyteckiej utwierdzamy się w przekonaniu, że 
aktywność życiowa wpływa w istotny sposób na nasze zdrowie i samopoczucie.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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