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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina KOLUSZKI

Powiat ŁÓDZKI WSCHODNI

Ulica 11-GO LISTOPADA Nr domu 41 Nr lokalu 

Miejscowość KOLUSZKI Kod pocztowy 95-040 Poczta KOLUSZKI Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
krzysztof.borowczyk@wp.pl

Strona www www.promuza.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47310393700000 6. Numer KRS 0000149337

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

Wojciech Dyner Prezes Zarządu TAK

Jakub Borowczyk Członek Zarządu TAK

Marek Gregorczyk 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

Karol Pabiniak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Grzegorz Chromiński Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Kalbarczyk Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Pągowski Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Jan Raczyński Członek Rady Fundacji TAK

Elżbieta Stokowska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "PRO MUZA"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

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

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

Organizowanie konkursów 
o charakterze 
ogólnopolskim i lokalnym 
adresowanym do dzieci i 
młodzieży a następnie 
objęcie laureatów opieką 
merytoryczną i/lub 
finansową.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja PRO MUZA w 2013 r. kontynuowała  działalność pożytku publicznego polegającą na 
organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozaszkolnych związanych z rozwojem własnym dzieci i młodzieży w 
tym głównie w zakresie gry na instrumentach muzycznych i organizowaniu koncertów. Nauczanie 
muzyki było działalnością odpłatną natomiast koncerty uczniów  fundacja organizowała  bezpłatnie 
angażując uczniów i nauczycieli. Nauczanie gry odbywało się  w punkcie aktywności twórczej 
zorganizowanym w Łodzi w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS” , w Ujeździe przy Hali Sportowej  oraz  
w Andrzejowie w Szkole Podstawowej nr 204. Ponadto PRO MUZA  objęła patronatem placówkę 
umuzykalniania dzieci i młodzieży CUDIM w Koluszkach . Nauką gry organizowaną bezpośrednio w  
Łodzi, Ujeździe i  Andrzejowie objęto ok. 40  uczniów. W placówce  w Koluszkach pod patronatem 
fundacji uczęszczało ok. 50 uczniów.
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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) 51,990.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12,500.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 39,490.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.37 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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

6,973.18 zł

35,053.76 zł

0.00 zł

6,676.81 zł

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Organizowanie dla dzieci i 
młodzieży pozaszkolnych 
zajęć, warsztatów i kursów 
związanych z rozwojem 
własnym, hobby i rekreacją 
w tym głównie nauką gry na 
instrumentach muzycznych 
a także organizowanie 
innych zajęć muzycznych i 
plastycznych.

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

53,291.29 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 53,291.29 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 4,587.54 zł

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

-1,300.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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)

1.00 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 20,237.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20,237.00 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

449.71 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

1,500.00 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

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Działania, które zostały zrealizowane w roku 2013:

1.  6 stycznia – koncert kolęd w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wojciecha w Ujeździe. Uczniowie po raz kolejny 
samodzielnie zagrali i zaśpiewali kolędy.
2.  7 marca – Dzień gitary- warsztaty gry na gitarze w patio Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi. Dzięki 
Fundacji PRO MUZA młodzież ze szkoły CUDIM w Koluszkach miała okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi 
technikami nauki gry na gitarze. 
3. 15 marca - 30 października - warsztaty edukacji muzycznej dzieci i młodzieży pt.: „Zorganizowanie młodzieżowego 
zespołu wokalno-muzycznego”. Projekt powstał z myślą o uczniach pragnących muzykować zespołowo.
4. 15 marca- 30 października –wolontariat w ramach projektu „Zorganizowanie młodzieżowego zespołu wokalno-
muzycznego” 
5. 27 kwietnia – wystawa instrumentów muzycznych. Fundacja PRO MUZA wspólnie ze sklepem Guitar Center 
zorganizowała wystawę instrumentów muzycznych połączoną z warsztatami muzycznymi. Wystąpił zespół Hesus 
Bazzoka oraz uczniowie fundacji. 
6. 25 maja – koncert w Andrzejowie na  Święto Rodziny. Wystąpili uczniowie placówki PRO MUZA ze znanymi i 
popularnymi przebojami. 
7. 4 czerwca – koncert Dzieci Dzieciom z okazji Dnia Dziecka –w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Koluszkach. Wystąpił zespół wokalno –instrumentalny, który został utworzony w ramach projektu edukacji dzieci i 
młodzieży z Gminy Koluszki.    
8. 25 Czerwca – koncert w Andrzejowie na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 połączony z rozdaniem 
świadectw w Szkole Podstawowej nr 204 w Andrzejowie. 
9. 26 czerwca – koncert na zakończenie roku szkolnego w Łodzi 2012/2013. W Osiedlowym Domu Kultury ROMUS 
wystąpili podopieczni Fundacji „ PRO MUZA”.
10. 1 lipca -  spotkanie i występ w klubie ROTARIAN w Łodzi.
11. 18 lipca – Fundacja PRO MUZA wspólnie z Centrum Umuzykalniania Dzieci i Młodzieży zorganizowały warsztaty 
muzyczne dla uczestników półkolonii w Koluszkach. Dzieci oprócz wiedzy praktycznej mogły poznać nieco teorii. 
Trenowały grę na keyboardzie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej i perkusji.
12. 1 sierpnia - w Fundacji PRO MUZA oraz w Centrum Umuzykalniania Dzieci i Młodzieży w Koluszkach odbyły się 
warsztaty muzyczne zorganizowane dla półkolonistów z „Centrum Mądra Głowa”. Gościem specjalnym była aktorka 
teatru RAMPA i uczestniczka The Voice of Poland – Emilia Kudra. 
13. 7 września – dni otwarte w Koluszkach. Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami, mogły dowiedzieć sie o 
zasadach uczęszczania na zajęcia, a także samodzielnie zagrać na keyboardzie czy perkusji pod okiem 
wykwalifikowanych nauczycieli Fundacji PRO MUZA oraz CUDIM.
14. 13 września- dni otwarte Fundacji PRO MUZA w Hali Sportowej w Ujeździe.
15. 18 września i 2 października – dni otwarte Fundacji PRO MUZA w ODK ROMUS w Łodzi.
16. 23 września – Inauguracja Roku Kulturalnego w ODK ROMUS w Łodzi.
W programie imprezy wzięła udział  Aleksandra Nowak, która jest uczennicą Szkoły Muzycznej "PRO MUZA".
17. 24 września – dni otwarte Fundacji PRO MUZA w Brzezinach w Centrum Promocji i Kultury.  
Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami, mogły posłuchać jak grają i śpiewają uczniowie Fundacji "PRO MUZA", 
dowiedzieć sie o zasadach uczęszczania na zajęcia, a także samodzielnie zagrać na keyboardzie czy gitarze pod 
okiem wykwalifikowanych nauczycieli Fundacji.
18. 29 października – koncert pt.: „Jesienne muzykowanie”.  Młodzi i utalentowani artyści ze szkół muzycznych : 
„CUDIM” i „PRO MUZA” zaśpiewali i zagrali znane i popularne przeboje w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.
19.  30 października – zakończenie projektu pt.; „ Zorganizowanie młodzieżowego zespołu wokalno-muzycznego”. 
Fundacja „PRO MUZA” realizowała projekt,  w ramach którego prowadzone były zajęcia z edukacji muzycznej dla 
dzieci i młodzieży z Koluszek. Powstał zespół wokalno instrumentalny, który zaprezentował się na koncercie 
zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Koluszki Waldemar Chałat. 
20. 20 grudnia   - koncert kolęd, świątecznych przebojów i pastorałek połączone ze wspólnym kolędowaniem z 
rodzicami w Ujeździe.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wojciech Dyner
Marek Gregorczyk
Jakub Borowczyk

30.06.2014
Data wypełnienia sprawozdania
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