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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-09-30

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

2008-01-07

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 Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Chromicz Wiceprezes Zarządu TAK

Mirosława Potkowska Wiceprezes Zarządu TAK

Maria Maćkowiak Sekretarz TAK

Mirosława Rydzoń Skarbnik TAK

Monika Szymańska Członek Zarządu TAK

Danuta Wojciechowska Członek Zarządu TAK

Miłosłąwa Jędrkowia Członek Zarządu TAK

Lucyna Stelmaszyk Członek Zarządu TAK

Małgorzata Przeniczna Członek Zarządu TAK

Dorota Mosiek Członek Zarządu TAK

Aleksandra Rado Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryka Kałużna Wiceprzewodniczaca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Krystyna Szymkowiak Sekretarz Komijsji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 stowarzyszenie liczyło 254 członków zwyczajnych w tym 26 członków w 
zamiejscowym oddziale w Jutrosinie. Jeden członek wspierający i czterech członków honorowych. Jak co roku 
nastąpiła rotacja przyjęto 48 nowych członków, 14 skreślono. Działalność programową, finansową i organizacyjną 
stowarzyszenia kierował 12 osobowy Zarząd.  Do kwietnia 2019r. Zarządem  kierowała Bogdana Niemierko. Na 
Ogólnym Zebraniu Członków - Sprawozdawczo Wyborczym na Prezesa wybrana została Ewa Chorzępa 
z powodu rezygnacji dwóch członków Zarządu: Marii Janowicz i Ireny Kwiecińskie  wybrano nowych: Mirosławę 
Potkowską i Dorotę Mosiek, Małgorzatę Przeniczną. Z pracy w Komisji Rewizyjnej zrezygnowali:  Joanna Kot, 
Aleksandra Kowalska i Krystyna Janiszewska.  Do Komisji Rewizyjnej powołano następujących członków: 
Aleksandrę Rado, Krystynę Szymkowiak i Henrykę Kałużną. W Sądzie Koleżeńskim na miejsce Krystyny Jaróżek  
powołano Bożenę Belę. Posiedzenia Zarządu odbywają się 1 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, następie ich rozliczenie i sprawozdawczość. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 
wykładów plenarnych o różnej tematyce, m.in. rozrywka, kultura, sztuka oraz historia przemysłu. Różnorodność 
tematów powoduje, że każdy słuchacz znajduje coś ciekawego dla siebie i na tym to polega. Studenci UTW mogą 
przychodzić na zajęcia i wykłady z zainteresowaniem i przyjemnością. Należy podkreślić, że są to wykłady otwarte 
umożliwiające uczestnictwo całej społeczności Rawicza. Co tydzień prowadzone są zajęcia 21 sekcji tematycznych 
(j. obce, komputery, zdrowie, historia regionu, malarstwo, pływanie i zajęcia sportowe na sali. Aż 12 grup liczących 
po 20 osób ćwiczy każdego tygodnia by poprawić swoją sprawność fizyczną. Zajęcia sportowe obejmują największą 
liczbę słuchaczy. Oprócz sekcji działają kluby zarówno w Rawiczu  jaki i w oddziale zamiejscowym w Jutrosinie. 
Rozróżnienie sekcji i klubu ma na celu zwiększenie oferty proponowanej słuchaczom na płatne i bezpłatne. Bardzo 
dobrze działały  nasze grupy artystyczne: malarska, dekupaż i sprawne ręce. Współpraca tych grup z Domem 
Kultury i Muzeum Ziemi Rawickiej powoduje, że obecność Uniwersytetu na kiermaszach, jarmarkach i innych 
imprezach przez te instytucje organizowanych. Co roku organizujemy spartakiadę, to nasza dobra sprawdzona 
tradycja. Spartakiada to spotkanie integracyjne seniorów z młodym pokoleniem w formie aktywności ruchowej na 
świeżym powietrzu. Zapraszani  jesteśmy na lokalne imprezy upamiętniające rocznice i ważne wydarzenia.  
Współpracujemy z UAM w Poznaniu i Politechniką o czym świadczy obecność panów profesorów na wykładach 
plenarnych i ważnych wydarzeniach UTW.  Jesteśmy w ciągłym kontakcie z bliskimi Uniwersytetami (Leszno, Góra, 
Miejska Górka). W minionym roku spotkaliśmy się też na integracyjnych imprezach dla zabawy i przyjemności. Nasi 
słuchacze najbardziej lubią wycieczki jednodniowe, które organizuje sekcja historii i zarząd. W ubiegłym roku 
odbyliśmy czterodniową  wycieczkę (Zielona Góra –Międzyzdroje), jednodniową – Przemęt, Sudecka Dolina Pałaców 
i Ogrodów. Współpraca z  samorządem i innymi instytucjami nie byłaby możliwa bez naszych przyjaciół. Codziennie 
współpracujemy z I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, Szkołą Podstawową w Sierakowie, Rawicką Biblioteką, 
Kinem „Promień”, Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Biblioteką w Jutrosinie, Muzeum Ziemi Rawickiej, 
Domem Kultury w Rawiczu i Jutrosinie. W minionym roku nadzwyczajnie układała się współpraca z MOPS i Centrum 
Wolontariatu. Wsparciem Intelektualnym są wykładowcy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. Pomoc i życzliwość tych instytucji powoduje, że tradycją stało się 
czerwcowe spotkanie z przedstawicielami wymienionych placówek, wykładowcami, instruktorami przede wszystkim 
profesorami uczelni patronackich. Ważne w działaniu UTW jest łączność międzypokoleniowa, dlatego prosimy do 
współpracy młodzież na spartakiadzie, na imprezach integracyjnych i inauguracjach. W naszej działalności jest też 
element patriotyczny, delegacja UTW co roku  11 Listopada składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem żołnierza. To 
też sposób na zaznaczenie naszej obecności wśród społeczeństwa miasta Rawicza.

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

254

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

Przeprowadzenie comiesięcznych wykładów 
plenarnych. W 2019r. odbyło się 6 wykładów 
plenarnych o tematyce: historii techniki i przemysłu, 
kulturalno – rozrywkowej (Stare Kino) 
o tradycji regionu rawickiego, zakłamanego świata 
cenzury, rozwój osobisty w każdym wieku oraz muzyce 
religijnej i rozrywkowej. W każdym tygodniu odbywały 
się zajęcia w sekcjach tematycznych: zdrowia, historii o 
tradycji regionu, multimedia, malarska i zajęcia 
rehabilitacyjno 
rekreacyjne na sali i pływalni. RUTW zorganizowało 
tradycyjną Majową Spartakiadę Seniorów
dostępna dla wszystkich seniorów miasta i okolic 
Rawicza. Organizowane były również wycieczki 
turystyczno krajoznawcze i spotkania integracyjne . 
Słuchacze biorą również udział w różnych klubach 
prowadzonych  przez wolontariuszy.  Ponadto 
członkowie UTW uczestniczyli w wielu imprezach 
kulturalnych organizowanych na terenie gminy Rawicz.

1 969,10 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) 93 283,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 62 959,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 280,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 44,01 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 29 500,00 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 dla 
członków RUTW.
W 2019 roku zorganizowano wycieczki:
- Koncert Noworoczny w Zamku w Rydzynie
- Szlak Piastowski cz.I - Gniezno,
- Ziemia Przemęcka: Bucz, Charbinowo,
- Szlak Piastowski cz II. - Kruszwica,Biskupin
- Czterodniowa wycieczka Olcha - Zielona Góra - 
Szczecin - Międzyzdroje - Świnoujście - Pniewy. 
RUTW w ramach odpłatnej działalności 
zorganizowało spotkania integracyjne, w tym:
- Dzień Kobiet,
- Andrzejki,
- Spotkanie Bożonarodzeniowe.

0,00 zł
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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 1 969,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 969,10 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)

40 377,98 zł

28 628,97 zł

0,00 zł

16 308,25 zł

860,00 zł

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.

1 działalność edukacyjna - prowadzenie zajęć dla słuchaczy RUTW 1 969,10 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 86 175,20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 7 107,91 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
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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

254 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 37 280,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 37 280,00 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)

124,27 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

1 175,00 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

Nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Chorzępa - Prezes
Mirosława Potkowska - V-ce 

Prezes
Katarzyna Chromicz - V-ce 

Prezes

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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2020-09-30

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

Druk: NIW-CRSO 8


