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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ZA 2019 ROK. 

I Sprawy organizacyjne 
1.Zarząd 9-osobowy i 4-osobowa komisja rewizyjna.  
2.Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie wpisał w czerwcu 2019 roku Statut Stowarzyszenia w nowym brzmieniu, zmieniony uchwałą 
WZC Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  dn. 10 maja 2018 roku.  
3.W roku sprawozdawczym Zarząd  odbył  12  posiedzeń. Podjął 15 uchwał.  Na zebraniach  omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia, dyskutowano 
kwestie organizacyjne i finansowe oraz harmonogram wykładów, spotkań integracyjnych, klubowych i wycieczek.  
4.Zarząd pełnił dyżury we wtorki i piątki w godz. 10.00-12.00 i w czwartki od 14.00-16.00 
5.Do końca czerwca zebrania protokołowała Łucja Porawska, a następnie po zmianie zarządu 23 maja 2019 roku funkcję sekretarza powierzono Teresie 
Sokołowskiej.  
6.W roku 2019 do Stowarzyszenia przyjęto 41 nowych członków, ale ogólna liczba należących do Stowarzyszenia wzrosła nieznacznie. Składki członkowskie 
w roku 2019 zapłaciło 203 członków, 38 osób nie opłaciło składki co stanowi 20% ogółu. 
7.Obsługę finansowo-księgową KUTW prowadziło Biuro Rachunkowe „NAFTALI”, a funkcję skarbnika pełniła  Maria Sepiotek.  
II Działalność statutowa 
Zarząd realizował zadania wynikające ze Statutu Stowarzyszenia według sporządzonego  planu działalności na 2019 rok. 

1. Wykłady. Wygłoszonych zostało 21 wykładów przez 17 wykładowców. Wzięło w nich udział  852 słuchaczy. Cotygodniowe wykłady z różnych dziedzin 

cieszyły się dużą popularnością.  Były to wykłady z cyklu: 

o Zasłużeni dla Krosna -  „Robert Wojciech Portius - obywatel krośnieński” 

o Historii kościoła, „Święty kościół grzesznych ludzi”. „Biskup Tadeusz Pieronek” 

o Historii regionu – „Polacy, Patrioci, Przedsiębiorcy na Podkarpaciu”, „Karpackie nazwy geograficzne”, „Typy i formy w polskim 

budownictwie  regionalnym” 

o Literatury -  „Poezja Kresów Wschodnich”, „Portrety wyjątkowych kobiet w literaturze i nie tylko” 

o Podróży - „Mont Blanc – na dachu Europy”, „Na wschód od Połonin” 

o Prawa -  „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” 

„Stały Sąd Polubowny  przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej”, „Czynności notarialne – pełnomocnictwa, spadki, darowizny” 

o Zarządzania projektami - „Spotkanie z Irlandią. Co trzeba wiedzieć o projekcie.” 

o Przemysłu - „Materia i energia w środowisku – przekształcanie energii na materię na przykładzie technologii szkła oraz materii na energię na przykładzie 

spalania odpadów” 

o Psychologii  -  „Uzależnienia, przyczyny, zapobieganie” , „ Psychologia pozytywna”, „Mądre odżywianie podstawą zdrowia i zadowolenia” 

o Relacji międzyludzkich - „Istota relacji międzyludzkich” 

o Sportu - „Sport w II Rzeczpospolitej” 

o Zdrowia -  „Dlaczego bolą stopy?” 

2.Działalność na rzecz utrzymania aktywności intelektualnej.  

Lektoraty:  języka angielskiego  66 godz. 41 osób i niemieckiego 44 godz. 24 osoby. 

3.Edukacja informatyczna - zajęcia raz w tygodniu z obsługi komputera 42godz. 32 osoby. 

4.Działalność na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia: 
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o raz w tygodniu odbywały się zajęcia gimnastyki korekcyjnej 54 godz. 25 osób i hydroterapii na basenie 54godz. 24 osoby oraz 2 razy w tygodniu zajęcia 

tenisa stołowego.  

o odbył się Rajd Nordic Walking do Zatwarnicy, piknik sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, spartakiada w Łańcucie oraz wyjazd do Chochołowskich Term. 

o 2 razy w tygodniu zajęcia tenisa stołowego. 

5.Rozwijanie pasji i zainteresowań. 

Prowadzone były warsztaty: malarskie 44 godz. 13 osób i rękodzieła 42 godz. 11 osób  

Powstałe na zajęciach prace  prezentowane były na wystawach z okazji Dni Krosna i na zakończenie roku akademickiego. 

Odbywały się  spotkania w klubach: filmowym 10 spotkań, książki 10 spotkań, podróży bliskich i dalekich 9 spotkań.  

Dwukrotnie wystąpił kabaret: z okazji powitania wiosny i wieczoru andrzejkowego. 

6.Spotkania integracyjne: spotkanie noworoczne, andrzejki, wigilia. 

7. Poznawanie dziedzictwa kulturowego – zwiedzanie muzeów. 

zwiedzanie w Muzeum Podkarpackim  wystawy „Zima, a jak to dawniej bywało”, zbiorów pamiątek misyjnych w Muzeum Sióstr Klawerianek. 

8. Spacery wakacyjne z cyklu „Poznajemy najbliższą okolicę”.  

Odbyło się 7 spacerów, w których wzięło udział 172 osoby. Byliśmy w: Głowience, Komborni, Korczynie, Jedliczu, na Starym Cmentarzu w  Krośnie i w 

ogrodach  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 

9. Wycieczki: 

W 2019 roku zorganizowano 8 wyjazdów wycieczkowych.  

o Wycieczka integracyjna - XII Wiosenne Spotkania Seniorów w kwietniu do Kazimierza i Puław, 

o 2 wyjazdy o charakterze  prozdrowotnym – w  maju VIII Rajd Nordic Walking do Zatwarnicy, we wrześniu do źródeł termalnych w Chochołowie, 

o 2 wyjazdy o charakterze sportowym- rekreacyjnym - w czerwcu II Piknik Sportowo-Rekreacyjny w Tarnobrzegu i Spartakiada Seniorów w Łańcucie, 

o 2 wycieczki edukacyjno-turystyczno-krajoznawcze – w lipcu do Cieszyna i Bielska Białej, a w listopadzie do Ciężkowic i Tuchowa. 

o Wyjazd o charakterze kulturalnym – październik, Kraków -  Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, spektakl w Teatrze „Bagatela”. 

10.Projekty. 

W 2019 roku zrealizowaliśmy 4 projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasto Krosno:  

o z zadania publicznego „Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym” -  „Senior aktywny intelektualnie i społecznie” , dotacja 10 tys. zł z 

przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne, spartakiadę i 2-dniową wycieczkę do Cieszyna oraz  „XII Wiosenne Spotkania Seniorów – Kazimierz 2019” – 2190 

zł, wycieczka Kazimierz Dolny-Puławy, 

o z zadania publicznego „Podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia” - „Zdrowym być i więcej nic” – 3500 zł, 

gimnastyka, basen, rajd nordic walking w Zatwarnicy, piknik sportowo-rekreacyjny nad J. Tarnobrzeskim, wyjazd do Chochołowa 

o z zadania publicznego „Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” - „Nie daj się nałogom-bądź sobą” – 

3780 zł, wykłady psychologa, wycieczka do Krakowa. 

Zrealizowane projekty zostały sprawdzone przez właściwe organy Gminy Miasto Krosno. Oceniono je pozytywnie nie wnosząc żadnych zastrzeżeń co do 

celowości i zasadności wydatkowania dotacji. Podpisano protokoły pokontrolne. 

30 czerwca 2019 roku zakończyliśmy projekt unijny POWER „Ponadnarodowa mobilność edukacji osób dorosłych” pod tytułem „Podnoszenie 

kwalifikacji i umiejętności zarządu i słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. W wyniku rekrutacji wybrano 10 osób, które wyjechały 

do  Irlandii na kurs zarządzanie projektem. Rezultatem jest przygotowany „Handbook”. 
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11.Członkowie zarządu brali udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach. 

o 13 maj – konferencja podsumowująca projekt unijny - Warszawa  
o 21-23 maj- warsztaty „Akademia seniora z inicjatywą” - Nowy Sącz – Podegrodzie  
o 1 lipiec -  szkolenie "Organizacja pozarządowa w internecie - sposoby na dotarcie do odbiorców i możliwości finansowania".   
o 14 wrzesień - warsztaty dla członków Porozumienia Podkarpackich UTW. Prowadzący: Wojciech Nalepa, Daniel Jachimowicz - Europejska Sieć Organizacji 

Pozarządowych, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW. Tematyka: Formalnoprawne aspekty funkcjonowania organizacji seniorskich, Pozyskiwanie 
środków na działalność statutową organizacji seniorskich, Formalnoprawne aspekty funkcjonowania organizacji seniorskich, Pozyskiwanie środków na 
działalność statutową organizacji seniorskich. 

o 23 październik - szkolenie „Nowe wzory ofert i sprawozdań do otwartych konkursów i małych grantów. Omówienie zagadnień ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.  

o 20-21 listopad – warsztaty - „Zielona wiedza dla UTW” – 2-dniowe szkolenie w Michałowcach k/Krakowa zorganizowane przez Fundację „Ziemia i ludzie” 
11-12 grudzień – konferencja – Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (5 osób) 
12. Współpraca: 

o Z urzędem Miasta Krosna w sprawach organizacyjnych i konkursach ofert.  2 osoby zostały zgłoszone do prac w komisjach konkursowych. 

o Z Lokalną Organizacją Turystyczną „Beskid Niski”- w zakresie organizacji Rajdu Starszaków. 

o Podpisana została współpraca z Polskim Forum Seniorów. Do końca roku 2019 skonsultowano 12 wniosków dotyczących seniorów.  

o Zobowiązano się również do pomocy w akcji „Społecznie zorganizowani” 

o Z kinem „Helios” – udział w seansach „ Kultury Dostępnej”. 

13.Inne: 

o Słuchacze brali udział w koncertach organizowanych przez Szkołę Muzyczną, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Muzeum Rzemiosła, Muzeum 

Podkarpackie oraz seansach kinowych. 

o Braliśmy udział w Forum Organizacji Pozarządowych, Sejmiku  Senioralnym, Dniach Krosna.  
o Członkowie Stowarzyszenia skorzystali z profilaktyki zdrowotnej jakim był „Bon zdrowotny dla seniora -10-dniowy cykl zabiegów fizjoterapeutycznych” 

sponsorowany przez Urząd Miasta Krosna. 
Cele statutowe zostały osiągnięte. 

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. 

 

 

 

 


