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organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-08

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 2008-11-17

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)

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wincenty Figielek Prezes TAK

Bogdana Niemierko Wiceprezes ds. 
programowych

TAK

Grzegorz Kubik Wiceprezes 
ds.współpracy 
regionalnej

TAK

Maria Maćkowiak Sekretarz TAK

Mirosława Rydzoń Skarbnik TAK

Ewa Chorzępa Członek zarządu ds. 
rekreacji ruchowej

TAK

Katarzyna Chromicz Członek zarządu ds. 
sekcji i klubów 
zainteresowań

TAK

Monika Szymańska Członek zarządu ds. 
kulturalnych

TAK

Maria Janowicz Członek zarządu ds. 
organizacyjnych

TAK

Miłosława Jędrkowiak Członek zarządu ds. 
Oddziału 
Zamiejscowego

TAK

Danuta Wojciechowska Członek zarządu ds. 
integracji

TAK

Andrzej Wróblewski Członek zarządu ds. 
projektów i konkursów

TAK

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

Wiesław Mazurek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Kot Wiceprzewodnicząca TAK

Alina Bątkiewicz Sekretarz TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 2



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

Podstawowe cele statutowe realizowaliśmy w oparciu o przyjęty na Ogólnym Zgromadzeniu Członków 
plan działalności. Podejmowane działania nakierowane były na: utrzymywanie sprawności umysłowej i 
fizycznej, aktywizację społeczną, rozwijanie zainteresowań i upowszechnianie profilaktyki 
gerontologicznej. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 wykładów plenarnych o tematyce związanej z: 
chemią, socjologią, podróżami, zagrożeniami internetowymi, językami obcymi, pedagogiką społeczną i 
muzyką. Utworzono 9 sekcji: komputerową, j.angielskiego, j.niemieckiego, zdrowia psychicznego, 
historii i tradycji regionu rawickiego, malarską, rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej, pływania; od 
października powołano kolejną sekcję - literatury, filmu i sztuki. Swoją działalność kontynuowały kluby 
zainteresowań: w Rawiczu w 8 klubach: multimedialny, j.francuskiego, sprawne ręce, melomana, 
dekupaż, nordic walking, kulinarny, spotkań przy kawie; w Jutrosinie w 5 klubach: historii z tradycjami 
regionu jutrosińskiego, literackim, rolniczym, rękodzieła, kulinarnym. Od października rozpoczął 
działalność klub ćwiczeń jogi. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 spotkania integracyjne. 
Miniony rok obfitował w liczne atrakcyjne wycieczki: 3-krotnie odwiedzaliśmy Wrocław uczestnicząc w 
spektaklach teatralnych i operowych, byliśmy w Poczdamie, a także w Trzebnicy i Marcinowie, w 
Osiecznej i Nowym Dębcu, w Golejewku i Pakosławiu, w Rydzynie, zwiedziliśmy zabytki sakralne wokół 
Rawicza i 2-krotnie Zakład Karny w Rawiczu. W ramach upowszechniania Kultury fizycznej i sportu 
zorganizowaliśmy IV Spartakiadę Seniorów, w której obok słuchaczy RUTW uczestniczyli seniorzy spoza 
Uniwersytetu, a także ich wnukowie. Propagowaniu aktywności fizycznej służyły cyklicznie 
organizowane marsze z kijkami, a także spotkanie z mistrzem olimpijskim Władysławem 
Kozakiewiczem, którego gościliśmy w ramach programu "Bądź w olimpijskiej formie". Swoje osiągnięcia 
artystyczne studenci seniorzy prezentowali na wystawach i jarmarkach organizowanych przez Muzeum 
Ziemi Rawickiej, na wystawie rękodzieła i malarstwa w Galerii na Piętrze w Gimnazjum w Sierakowie i w 
sali piecowej Domu Kultury. Dorobek artystyczny a także osiągnięcia sportowe i edukacyjne RUTW, 
pokazaliśmy podczas Targów Ekonomii Społecznej na rawickim rynku. Cztery słuchaczki uczestniczyły w 
plenerze malarskim w Rydzynie. Przez cały rok prowadzona była nasz strona internetowa. 
Zamieszczane tam relacje i fotoreportaże z wydarzeń uniwersyteckich ukazywały naszą programową 
działalność, propagowały aktywny tryb życia i zachęcały do udziału w proponowanych formach 
aktywności. Działalność naszego Stowarzyszenia wspierały finansowo i rzeczowo władze samorządowe 
Powiatu Rawickiego, Gminy Rawicz, Gminy Jutrosin. W ramach konkursów dla organizacji 
pozarządowych uzyskaliśmy dotacje na realizację zadań publicznych: z Powiatu Rawickiego - na 2 
projekty, z Gminy Rawicz - na 3 projekty. Kontynuowaliśmy współpracę ze szkołami oraz instytucjami 
kultury Rawicza i Jutrosina. Korzystaliśmy, na zasadzie użyczenia lub preferencyjnego najmu, z 
pomieszczeń I LO w Rawiczu, ZSzZ w Rawiczu, Gimnazjum w Sierakowie, Rawickiej Biblioteki Publicznej, 
Kina "Promień" w Sierakowie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Biblioteki Publicznej w 
Jutrosinie. Na podkreślenie zasługuje pomoc udzielana przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. Rozwijaliśmy kontakty międzypokoleniowe 
poprzez m.in. zapraszanie młodzieżowych zespołów artystycznych na nasze uroczystości, udział we 
wspólnym kolędowaniu i przedstawieniu teatralnym w I LO w Rawiczu, wspólnym uczestniczeniu w 
zajęciach sekcji literatury, filmu i sztuki, korzystaniu z pomocy uczniów ZSzZ w Rawiczu podczas 
przygotowań i przeprowadzeniu spartakiady. Członkowie Zarządu spotkali się z profesorami, 
wykładowcami sekcji i klubów, dyrektorami szkół i instytucji współpracujących. Była to okazja do 
złożenia podziękowań za całoroczną współpracę i rozmów o planach na następny rok. Przedstawiciele 
RUTW reprezentowali Stowarzyszenie podczas regionalnych spotkań, konferencji i szkoleń. Nasze 
delegacja wzięła udział w IV Forum Wielkopolskich UTW w Pile, w konferencji nt. ekonomii społecznej,  
nt. niepełnosprawności. Dla członków zespołu ds. projektów 2-krotnie przeprowadzone zostały 
szkolenia warsztatowe nt. tworzenia projektów zorganizowane przez Centrum PISOP w Lesznie. W 
ciągu całego roku członkowie Zarządu spotykali się z przedstawicielami innych organizacji 
pozarządowych w ramach tzw. "Kawiarenki NGO". Uczestniczyliśmy w inauguracji roku akademickiego 
na UTW w Lesznie i Górze oraz w zakończeniu roku akademickiego na UTW w Poznaniu. W dniu Święta 
Niepodległości delegacja RUTW wzięła udział w okolicznościowych obchodach. W kościele farnym w 
Rawiczu w październiku odbyła się msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków RUTW.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

228

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Przeprowadzenie 
comiesięcznych wykładów 
plenarnych o zróżnicowanej 
tematyce, odbyło się osiem 
wykładów plenarnych 
dotyczących: chemii, 
socjologii, podróży, 
zagrożeń internetowych, 
języków obcych, pedagogiki 
społecznej i muzyki. 
Zorganizowanie 
cotygodniowych zajęć w 
sekcjach tematycznych, 
utworzono następujące 
sekcje: komputerową, 
języka angielskiego, języka 
niemieckiego, zdrowia 
psychicznego, historii i 
tradycji regionu rawickiego, 
malarską oraz literatury, 
filmu i sztuki. Kontynuowały 
swoja działalność kluby 
zainteresowań, powołano 
łącznie 13 klubów 
zainteresowań, które 
prowadzili wolontariusze.
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wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Prowadzenie 
cotygodniowych zajęć 
rehabilitacyjnych i 
rekreacyjnych na sali 
gimnastycznej i na pływalni 
podtrzymujących 
aktywność fizyczną 
słuchaczy. 
Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu poprzez 
zorganizowanie IV 
Spartakiady Seniorów 
dostępnej dla wszystkich 
seniorów z okolic Rawicza, 
uczestnicy spartakiady 
rywalizowali w 
konkurencjach 
sprawnościowo 
sportowych, mogli 
przeprowadzić pomiary 
medyczne ciśnienia 
tętniczego krwi i poziomu 
cukru, aktywnie spędzić 
czas na łonie natury. 
Cyklicznie organizowano 
marsze z kijkami, w grudniu 
odbyło się spotkanie z 
mistrzem olimpijskim 
Władysławem 
Kozakiewiczem, który 
zachęcał seniorów do 
aktywności ruchowej w 
ramach programu "Bądź w 
olimpijskie formie".

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Organizowanie wycieczek o 
charakterze historycznym i 
kulturalnym, zwiedziliśmy 
Poczdam z jego licznymi 
obiektami stanowiącymi 
pamiątki historii i kultury, 
byliśmy Bazylice w 
Trzebnicy i w Muzeum 
Sztuki Ludowej w 
Marcinowie, odwiedziliśmy 
Osieczną, Golejewko i 
Pakosław podziwiając 
zachowane zabytki 
historyczno kulturowe. 
Uczestniczyliśmy w 
koncercie muzyki poważnej 
na zamku w Rydzynie, 
trzykrotnie byliśmy we 
Wrocławiu uczestnicząc w 
spektaklach teatralnych i 
operowych oraz poznając 
zabytki Starego Miasta, 
zwiedziliśmy także obiekty 
sakralne wokół Rawicza 
(Sarnowa, Miejska Górka, 
Zakrzewo)

działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Organizowanie spotkań 
integracyjno towarzyskich 
służących wzajemnemu 
poznaniu, nawiązywaniu i 
utrwalaniu przyjaźni, 
propagowaniu aktywności 
ruchowej. Zgodnie z 
utrwaloną już tradycją 
spotkania takie odbyły się 
przed rozpoczęciem roku 
akademickiego, na 
zakończenie roku 
akademickiego i z okazji 
Dnia Kobiet, oprawa 
muzyczna i występy 
młodzieżowych zespołów 
artystycznych tworzyły 
atmosferę sprzyjającą 
dobrej zabawie i integracji. 
Organizowanie wystaw 
rękodzieła i malarstwa, na 
których studenci seniorzy 
prezentowali swoje 
osiągnięcia artystyczne. 
Uczestniczyliśmy w 
jarmarkach artystycznych 
zorganizowanych przez 
Muzeum Ziemi Rawickiej 
oraz w Targach Ekonomii 
Społecznej.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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) 63,370.03 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 40,619.03 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 22,751.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 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 sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 4,313.50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,313.50 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)

41,100.15 zł

22,856.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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. 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

63,956.87 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 63,956.87 zł

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

-586.84 zł
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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.)

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

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 opłata za sale wykładowe i sportowe 1,513.50 zł

2 wynagrodzenie wykładowców prowadzących zajęcia 2,800.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



224.00 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)

125.00 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 30,500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30,500.00 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

231.00 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

500.00 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 2

2 Gmina Rawicz 3

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wincenty Figielek Prezes 
Zarządu  8 lipca 2015r. Data wypełnienia sprawozdania
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