
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina DZIAŁDOWO

Powiat DZIAŁDOWSKI

Ulica POLNA Nr domu 11 A Nr lokalu 

Miejscowość DZIAŁDOWO Kod pocztowy 13-200 Poczta DZIAŁDOWO Nr telefonu 570285922

Nr faksu E-mail zarzad@utwdzialdowo.eu Strona www www.utwdzialdowo.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-11-18

2013-11-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28004938300000 6. Numer KRS 0000239778

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

Krystyna Wasiak prezes TAK

Halina Zawistowska I wiceprezes TAK

Elżbieta Zawadzka II wiceprezes TAK

Zenobia Bartnicka skarbnik TAK

Janina Zyznowska sekretarz TAK

Barbara Stokłos członek zarządu TAK

Wiesława Chojnacka członek zarządu TAK

Jerzy Giezek członek zarządu TAK

Maria Kozłowska członek zarządu TAK

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W DZIAŁDOWIE
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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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Urszula Wierzbowska przewodnicząca TAK

Barbara Roman zastępca 
przewodniczącego

TAK

Cecylia Dąbrowska członek TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Organizowanie wykładów przez specjalistów z różnych dziedzin nauki a w szczególności dotyczących osób starszych 
oraz historii ziemi działdowskiej. Wykłady były w formie otwartej i realizowane przez wykładowców Uniwersytetu WiM 
w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Należy 
wspomnieć, że w wykładach uczestniczyli także mieszkańcy całego powiatu, realizując idee uczenia się przez całe 
życie. Przy UTW działało dziesięć sekcji w tym lektorat języka rosyjskiego. Studenci według własnych zainteresowań 
organizowali się w następujących sekcjach: gimnastycznej (podtrzymującej i rozwijającej sprawność fizyczną osób 
starszych), turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowego (grupa studentów organizowała się wokół wyjazdu do Mielna), 
zumby (organizowała ćwiczenia przy muzyce uaktywniającej ruchowo osoby starsze), turystyczno-krajoznawcza 
(nordic walking po terenie powiatu działdowskiego), dyskusyjny klub książki działający przy bibliotece (nie spotykał 
się grupowo, jego członkowie roznosili książki do mieszkań a dyskusja odbywała się na forach internetowych), sekcja 
wzajemnej pomocy (prowadziła samopomoc koleżeńską a jej przewodniczący udzielał porad prawnych drogą 
telefoniczną), chór, sekcja miłośników opery i operetki (członkowie mogli drogą internetową oglądać prezentowane,  
opery lub operetki), grupa kabaretowo-teatralna (uczestniczyła w Przeglądzie Twórczości Seniorów w Płośnicy, w 
Lidzbarku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie)zielarska (członkowie wymieniali się swoimi 
doświadczeniami na forach internetowych). Organizowaliśmy imprezę integracyjną z okazji karnawału w której 
uczestniczyło siedemdziesięciu członków UTW.

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

209

1
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

Opłata za transport w czasie turnusu rehabilitacyjno-
wypoczynkowego w Mielnie. Uczestnicy mogli korzystać 
z transportu przemieszczając się na zabiegi oddalone 4 
kilometry od miejsca zamieszkania. Dla wielu kuracjuszy 
przejście pieszo tak dużej odległości  było trudne. 
Transport wykorzystany był również w celu zwiedzania 
Kołobrzegu jego ciekawych, turystycznych miejsc i 
ogrodów Hubertus w Dobrzycy. Uczestnicy wycieczki 
poznali ciekawe rośliny. Mieli również okazję dokonać 
zakupów roślin, które ich interesowały.

3 200,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Opłata transportu dla sekcji kabaretowo-teatralnej 
uczestniczącej w Przeglądzie Twórczości Seniorów 
"Seniorada 2021" organizowanej przez Gminne Centrum 
Kultury w Płośnicy. Sekcja kabaretowo-teatralna cieszy 
się wielkim powodzeniem i uznaniem Uczestnicy cieszą 
się każdą wspólnie spędzoną chwilą. W tym okresie 
mogliśmy wziąć udział w dwóch imprezach tego typu. 
Były świetnie przygotowane. Spędziliśmy wspólnie z 
innymi organizacjami niezapomniane chwile. Seniorada 
odbywa się każdego roku w gminie Płośnica.

350,00 zł
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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

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 turystyka i krajoznawstwo

Znaczne miejsce zajmuje u nas działalność 
turystyczno-krajoznawcza polegająca na pieszych 
wycieczkach po terenie powiatu działdowskiego. Z 
uwagi na okres pandemii grupy pieszych turystów 
wynosiły do 10 osób. Tego typu zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Słuchacze mieli 
możliwość wyjścia z domu i spotkaniu się ze 
znajomymi, pobycia na świeżym powietrzu i 
poprawienia kondycji fizycznej i psychicznej po 
długotrwałym pobycie seniorów w zaciszu 
domowym. Pozwoliło to seniorom nie odczuwać 
samotności.

0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Każdego roku organizujemy wycieczki do miejsc 
sakralnych, pomników przyrody i miejsc 
historycznych. Obostrzenie spowodowały, że 
poruszaliśmy się pieszo w małych grupach 
słuchaczy. Zwiedzaliśmy tym sposobem okoliczne 
kapliczki, stare kościoły i pomniki pamięci. Seniorzy 
brali udział w porządkowaniu zaniedbanych 
grobów poległych w czasie wojny jak również 
grobów na cmentarzu parafialnym w Działdowie i 
innych miejscach pochówku.  Nasze wycieczki 
organizowane były również w celu poznania 
pomników przyrody na naszym terenie. Słuchacz 
uwiecznili to na fotografiach.

0,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Powodzeniem i ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się imprezy integracyjne w formie zabaw 
andrzejkowych, karnawałowe i spotkania 
opłatkowe. Z uwagi na pandemię byliśmy możliwi 
zorganizować tylko jedno spotkanie integracyjne w 
formie zabawy karnawałowej. Z uwagi na 
pandemię brak było większej grupy uczestników. 
Zabawa odbyła się w grupie 55 osób. Nasi studenci 
w czasie wakacji uczestniczyli w ramach pracy  
Dyskusyjnego Klubu Książki w kilku spotkaniach w 
plenerze zaproszonymi autorami ciekawych 
książek.

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) 64 106,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 248,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 50 858,00 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 poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 550,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 550,00 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)

7 350,00 zł

50 858,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 792,11 zł

1 Opłata za transport w czasie turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Mielnie. Uczestnicy 
mogli korzystać z transportu przemieszczając się na zabiegi jak również podczas zwiedzania okolic 
(Kołobrzeg, ogrody Hubertus w Dobrzycy).

3 200,00 zł

2 Opłata transportu dla sekcji kabaretowo-teatralnej uczestniczącej w Przeglądzie Twórczości 
Seniorów "Seniorada 2021" organizowanej przez Gminne Centrum Kultury w Płośnicy.

350,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 61 000,11 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 105,89 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

1 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

209 osób fizycznych

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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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
1 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 3 500,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 500,00 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 
(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)

3 500,00 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

3 500,00 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

Informacje bieżące o działalności UTW w Działdowie można znaleźć na stronie internetowej: www.utwdzialdowo.eu 
oraz w prasie lokalnej.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krystyna Wasiak - prezes
Zenobia Bartnicka - skarbnik Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-12
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