
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 2021-07-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina TARNOWSKIE GÓRY

Powiat TARNOGÓRSKI

Ulica UL. HENRYKA 
SIENKIEWICZA

Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość TARNOWSKIE 
GÓRY

Kod pocztowy 42-600 Poczta TARNOWSKIE GÓRY Nr telefonu 513191176

Nr faksu E-mail magdalena.latacz@wp.pl Strona www www.utwtg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-11-07

2012-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079306100000 6. Numer KRS 0000292175

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

Magdalena Latacz prezes TAK

Barbara Holy wiceprezes TAK

Ewa Słabik skarbnik TAK

Stanisława Szymczyk sekretarz TAK

Maria Gołąbska-
Marulewska

członek 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Majzner przewodnicząca TAK

Janina Muc członek TAK

Maria Witkowska członek TAK

TARNOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE-UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Celem stowarzyszenia jest:
- prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie 
zasad kulturalnego współżycia społecznego
- propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków
- podejmowanie działań zmierzających do utrzymania , nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych 
między mieszkańcami regionu a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
- inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych i 
chorych,
- upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi tarnogórskiej w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno- 
społecznego, turystycznego oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu 

Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez 
- prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjną w szczególności poprzez organizację wykładów, lektoratów 
języków obcych, wystaw, koncertów i innych zajęć,
- prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej , organizowanie wycieczek turystycznych,
- prowadzenie zajęć artystycznych z malarstwa, florystyki, rękodzieła artystycznego i fotograficznych oraz 
organizowanie wyjazdów do instytucki kultury na koncerty i spektakle teatralne,organizowanie imprez kulturalnych,
- aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
- organizowało i propagowało różnorodne formy aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej,
- przekazywanie przez członków stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym 
grupom społecznym potrzebującym wsparcia
- zbiórki publiczne na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B.Hagera w Tarnowskich Górach
- wszelkie działania na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych i chorych,
- podejmowało działania zmierzające do utrzymywania ,  zacieśniania  i nawiązywania więzi oraz kontaktów 
osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi

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

315

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 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

1. Organizowanie wykładów z różnych dziedzin nauki. Z 
uwagi na pandemię ten przedmiot działalności został 
znacznie ograniczony. Jednak odbyło się kilka wykładów 
z profilaktyki zdrowia, nauk społecznych oraz  kultury i 
sztuki. Wykładowcami były osoby posiadające tytuły 
naukowe, świadczący swoje usługi nieodpłatnie. W 
wykładach uczestniczą nie tylko członkowie 
stowarzyszenia ale także mieszkańcy miasta
2. Nauka języków obcych tj angielskiego, niemieckiego i 
rosyjskiego w grupach o różnym stopniu zaawansowania 
. 
3. Organizowanie on line spotkań z miejscowymi ludźmi 
kultury

0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

1. Udział w lokalnych imprezach kulturalnych 
organizowanych przez miejscowy samorząd i instytucje 
kultury np. Narodowe czytanie
2. Organizowanie  koncertów i imprez kulturalnych dla 
członków stowarzyszenia i lokalnej społeczności np 
Koncert noworoczny "UTW i przyjaciele" spotkania 
poetycko- muzyczne w zabytkowej kawiarni "Sedlaczek", 
"Operetkowy Dzień Kobiet", kolędowanie "Śpiewajcie i 
grajcie mu"
3. Organizowanie i udział w wystawach malarskich i 
fotograficznych
4. Współdziałanie z dziećmi w ramach programu 
integracji międzypokoleniowej na niwie przekazu 
tradycji i zwyczajów lokalnych pn. Omy godają po 
ślonsku

3 216,09 zł

3 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

1. Udział w imprezach sportowych tj konkursach, 
olimpiadach sportowych. W  roku 2020 największa 
impreza sportowa seniorów -  Olimpiada Sportowa 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyła się na Stadionie 
Śląskim, gdzie zawodnicy rywalizowali w wielu 
dyscyplinach sportowych 
2. Organizowanie imprez sportowych m.in "Sportowe 
zakończenie karnawału", gdzie sportowa rywalizacja na 
wesoło zmuszała  uczestników do różnorodnej 
aktywności fizycznej
 3.Organizowanie i prowadzenie on line zajęć 
sportowych z yogi, gimnastyki z tańcem  oraz  ćwiczeń 
ruchowych

795,00 zł
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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 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Nauka języków obcych . Odbywa się w formie 
cyklicznych zajęć tj raz w tygodniu. Wykładowcami 
są filologowie - nauczyciele z dużym 
doświadczeniem zawodowym. Odbywa się 
systemem stacjonarnym a w okresie pandemii za 
pośrednictwem aplikacji ZOOM. Słuchacze 
korzystają z lektoratów z języka angielskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego. Nauka odbywa się w 
grupach  o różnym stopniu umiejętności słuchaczy. 
Program nauki skierowany jest na nabycie 
umiejętności porozumiewania się zagranicą i w 
kontaktach z cudzoziemcami.

1 040,00 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Organizowanie wyjazdów turystyczno-
krajoznawczych oraz wyjazdów do instytucji 
kultury.
Odbyły się tylko dwie wycieczki  do
• Centrum Symulacji Medycznej  w Zabrzu,
• Henrykowa, Ząbkowic i Kamieńca Ząbkowickiego
Jak  było to możliwe to na początku roku 
zorganizowaliśmy wyjazdy na koncert symfoniczny 
do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach a także na spektakle do Teatru 
im. St.Wyspiańskiego i Teatru Nowego w Zabrzu
W okresie pandemii zamieszczaliśmy na stronie 
internetowej informację o odbywających się 
koncertach i sztukach online.

272,80 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
artystycznych. Są to zajęcia z malarstwa, 
rękodzieła artystycznego, fotografii i florystyki. 
Zajęcia prowadzone są przez miejscowych 
artystów w cyklu dwutygodniowm i niezależnie czy 
odbywają  on line czy w stacjonarnym systemie.
Dzieła powstałe podczas warsztatów eksponowane 
były w mediach społecznościowych , na stronie 
internetowej stowarzyszenia a także 
zorganizowano jedna wystawę prac malarskich. 
Fotografowie brali udział w Konkursie 
fotograficznym  organizowanym przej jeden ze 
śląskich UTW, zdobywając medalowe miejsca

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) 95 648,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 297,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47 068,42 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 24 282,82 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2 200,00 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 5 124,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 323,89 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)

44 902,66 zł

57 728,63 zł

0,00 zł

9 005,33 zł

0,00 zł

1 Dopłaty do wynagrodzeń nauczycieli prowadzących lektoraty językowe 1 040,00 zł

2 Sfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie 3 216,09 zł

3 Udział w Olimpiadzie sportowej UTW - wpisowe i transport uczestników 795,00 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. 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 16 973,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 111 636,62 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -15 988,18 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

12 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

4 Dopłaty do wyjazdów do instytucji kultury 272,80 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

39 388,00 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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315 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)

46 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 18 525,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 525,00 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)

257,00 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

800,00 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

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

Magdalena Latacz- prezes 
Stowarzyszenia

Ewa Słabik- skarbnik 
Stowarzyszenia

Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-30
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