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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ZGORZELEC

Powiat ZGORZELECKI

Ulica UL. WARSZAWSKA Nr domu 58B Nr lokalu 12

Miejscowość ZGORZELEC Kod pocztowy 59-900 Poczta ZGORZELEC Nr telefonu 600643296

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjagreen.org

Strona www fundacjagreen.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-11-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02183644600000 6. Numer KRS 0000413190

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

Krzysztof Walery 
Witkowski

Prezes Zarządu TAK

Artur Kazimierz Florkowski Wice Prezes Zarządu TAK

Marcin Fic Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Tworzenie Centrów Kultury; 2. Współpraca ze światowymi centrami 
kultury; 3. Współpraca międzynarodowa w zakresie muzykoterapii i 
profilaktyki uzależnień; 4. Organizowanie, koordynowanie, promowanie i 
łączenie różnych inicjatyw społecznych; 5. Działalność w zakresie ochrony i 
promocji zdrowia; 6. Aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup 
społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury; 7. Działalność 
na rzecz rozwoju i promocji działalności artystycznej; 8. Umożliwianie 
początkującym i utalentowanym twórcom różnorodnych form prezentacji 
swoich dokonań; 9. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i 
szkoleniowej; 10. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej 
pomocy, przede wszystkim profilaktyki i terapii uzależnień 11. Udzielanie 
wszechstronnej pomocy i wsparcia terapeutycznego osobom 
uzależnionym od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 12. Propagowanie zdrowego 
stylu życia, działalności sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej, 
krajoznawczej; 13. Prowadzenie działań na rzecz osób chorych, m.in. osób 
z różnymi schorzeniami psychicznymi; 14. Podejmowanie działań na rzecz 
współpracy międzynarodowej, promowanie integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 15. 
Prowadzenie działalności charytatywnej; 16. Organizowanie zjazdów, 
sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń; 17. 
Prowadzenie działań z zakresu ekologii, promocji i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 18. Działalność na rzecz rozwoju multimediów, 
technologii komputerowych oraz sieci Internet.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Popów Wpisany w KRS jako 
organ nadzoru:
Członek Rady Fundacji

TAK

Marcin Józef 
Wawrzynowicz

Wpisany w KRS jako 
organ nadzoru:
Członek Rady Fundacji

TAK

Grzegorz Kaczmarek Wpisanyw KRS jako 
organ nadzoru
Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Kamil Abt Wpisany w KRS jako 
organ nadzoru:
Członek Rady Fundacji

TAK
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1. Organizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz 
działań edukacyjnych; 2. Propagowanie muzyki jako środka 
terapeutycznego; 3. Prowadzenie muzykoterapii; 4. Upowszechnianie 
muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej; 5. Propagowanie idei 
muzyki, jako uniwersalnego języka; 6. Opracowywanie i realizowanie 
programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych oraz 
programów promocji zdrowia; 7. Tworzenie świetlic 
socjoterapeutycznych, ośrodków profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, 
poradni dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i 
bliskich, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 8. Udział 
w realizacji Programów, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji; 
9. Poradnictwo; 10. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych 
dla osób uzależnionych oraz potrzebujących wsparcia; 11. Profilaktykę i 
edukację w zakresie tematyki (problematyki) HIV/AIDS. 12. 
Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji, działalność wydawniczą 
i fonograficzną; 13. Streetworking i inne metody pracy oraz dotarcia do 
odbiorców; 14. Wszechstronna pomoc i współpraca z wolontariuszami, z 
jednostkami Służby Zdrowia oraz wszystkimi jednostkami, których 
charakter działania jest zbliżony z celami Fundacji; 15. Organizowanie 
spędzania czasu wolnego, integracji, wychowania dzieci i młodzieży, oraz 
wspieranie rozwoju talentów u dzieci;  16. Organizowanie festiwali, 
koncertów, placówek, wycieczek, półkolonii, imprez rekreacyjnych, 
turystycznych, sportowych i konkursów, 17. Udzielanie pomocy oraz 
organizowanie grup wsparcia dla osób chorych, niepełnosprawnych, 
uzależnionych oraz ich rodziców i opiekunów; 19. Tworzenie filii i 
placówek podległych Fundacji; 20. Organizowanie publicznych kampanii 
informacyjnych i profilaktycznych; 21. Prowadzenie szkoleń, kursów, 
pogadanek dla studentów, nauczycieli, rodziców, wychowawców i 
urzędników dotyczących problemów osób uzależnionych oraz 
potrzebujących wsparcia; 22. Prowadzenie działań edukacyjnych 
szkoleniowych i dokumentujących w zakresie dziedzictwa kulturowo - 
przyrodniczego; 23. Ochrona walorów krajobrazu kulturowego oraz 
środowiska, zasobów przyrodniczych (fauny i flory), a w szczególności 
zabytkowych zespołów parkowych; 24. Prowadzenie działań w zakresie 
ochrony i zagospodarowania obiektów zabytkowego regionu; 25. 
Organizowanie i prowadzenie kursów językowych na wszystkich 
poziomach zaawansowania, w szczególności w placówkach 
socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i karnych; 26. Inną 
działalność, której celem jest zapewnienie możliwości prowadzenia 
działalności statutowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 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)

2000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green promuje muzykę jako skuteczne narzędzie oddziaływań 
profilaktycznych i terapeutycznych. Muzyka od wielu lat znajduje zastosowanie w profesjonalnych 
programach terapii psychologicznej, rehabilitacji oraz profilaktyce. W 2016 roku upowszechnialiśmy 
muzykę w jej różnych formach a podjęte przez Fundację działania to promocja i upowszechnianie 
muzyki (szczególnie jazzowej), jako formy edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Realizując w Bogatyni Małą Akademię Jazzu zapewniliśmy dostęp do kultury wysokiej dla 
czterystuosobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zorganizowana przez 
Fundację Green Mała Akademia Jazzu z jednej strony miała na celu  edukację muzyczną młodych 
uczestników w zakresie historii jazzu, z drugiej zaś nastawiona była na rozwój spontaniczności, 
kreatywności oraz wyrabiania nawyków obcowania z kulturą. 
        Do realizacji tego niełatwego zadania zaproszeni zostali profesjonalni muzycy na co dzień grający 
muzykę jazzową i wykładający na uczelniach muzycznych. Dzieci od swych wykładowców dowiedziały 
się podstawowych informacji o muzyce improwizowanej, rytmie, harmonii, melodii, historii muzyki 
jazzowej, a także najpopularniejszych instrumentach w niej używanych. Wiedzę tą chłonęły 
uczestnicząc jednocześnie w prostych zabawach rytmiczno-wokalnych, które pozwalały im w praktyce 
wykorzystać nabyte właśnie informacje teoretyczne. Ponadto uczestnicy Małej Akademii Jazzu wzięli 
udział w praktycznych działaniach. Dzieci miały za zadanie stworzyć, pod okiem wykładowców, po 
jednej zwrotce do melodii popularnego nowoorleańskiego standardu ,,When The Saints Go Marching 
In". Mimo ograniczeń czasowych, dzieci niezwykle twórczo podeszły do sprawy wykazując przy tym 
dużą spontaniczność i kreatywność. Tradycyjnie już zwieńczeniem MAJ było bowiem wspólne 
wykonanie wymyślonych wcześniej tekstów i zaprezentowanie  na wielkiej scenie przy 
akompaniamencie zaproszonych muzyków. Wokalna grupa uczestników MAJ wykonała zadanie 
bezbłędnie, prezentując się przed swymi pedagogami oraz zaproszonymi gośćmi.
        Sztukę improwizowaną promowaliśmy również wśród dorosłego grona odbiorców, organizując IX 
edycję Międzynarodowego Festiwalu ,,Hałda Jazz , który to od samego początku swej odsłony 
realizowany jest w Bogatyni. Festiwal Hałda Jazz jest kontynuacją organizowanych przed jej 
powstaniem koncertów światowych sław jazzu takich jak: Bill Evans, Randy Brecker, Hiram Bullock, 
David Gilmore czy też Jim Beard. Hałda Jazz ma również swój znaczny dorobek artystyczny i może 
poszczycić się występami takich sław jazzu jak Ritz Margitza, Leszek Możdżer, Piotr Wojtasik, Gary 
Guthman, Piotr Baron, Cornelia i Reggie Moore, Kenny Martin i wielu innych.  Działania podejmowane 
przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green podtrzymują tradycję jazzową u styku trzech Państw - 
miejsca, które niewątpliwie jest południowo - zachodnią wizytówką Polski. Wracając do IX edycji 
zorganizowanego festiwalu ,,Hałda Jazz’’ jednym z najważniejszych wydarzeń roku był koncert Tomasz 
Stańko Band.
        W 2016 roku pracowaliśmy również na rzecz zmniejszenia się zjawiska uzależnień wśród młodzieży. 
Jako nowoczesną formę komunikacji z młodzieżą opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie akcję pn.
       ,,Wciąga Nas Twórczość. Alkohol i Narkotyki Nie. Młodzież z Wałbrzycha, Świdnicy, Obornik 
Śląskich, Bogatyni a także Gminy Zgorzelec uczestniczyła w akcji mówiącej nie narkotykom i alkoholowi. 
 Akcja towarzyszyła projektowi ,,Twórczy Nie - Zależni"", który łączy w sobie działania artystyczne z 
profilaktykę uniwersalną (jako strategię wiodącą} oraz profilaktykę alternatyw (jako strategię 
uzupełniającą). Choć proponowana akcja nie jest wpisana do bazy rekomendowanych programów 
profilaktycznych to z przeprowadzonej ewaluacji na grupie ok 1500 osób (badania ankietowe, wywiady) 
wnioskuje się, że właśnie obrana przez nas forma przekazu informacji, sprawdza się efektywniej aniżeli 
tradycyjna forma prelekcji nt. negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. 
Przynajmniej 90 % uczestników akcji ,,Twórczy Nie – Zależni’’ ocenia projekt za bardziej przystępny i 
ciekawy aniżeli inne podejmowane przedsięwzięcia profilaktyczne.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Opracowanie i 
realizowanie 
programów
edukacyjnych, 
profilaktycznych, 
informacyjnych oraz 
programów promocji 
zdrowia. W ramach 
przedmiotu działalności 
nieodpłatnej Fundacja 
Green otrzymała 
dotację w kwocie 10 
000 zł. Umowa z Gminą 
Wałbrzych z dnia 20 
maja 2016r. Dotacja na 
wsparcie realizacji 
zadania publicznego 
pod tytułem "Twórczy 
Nie-Zależni. Wciąga nas 
twórczość -Alkohol i 
Narkotyki Nie" w 
okresie realizacji od 20 
maja do 30.07.2017r. 
Zrealizowany projekt 
skierowany był do 
uczniów szkół 
gimnazjalnych z Gminy 
Wałbrzych. Projekt 
zbudowany był w 
oparciu o dwie 
strategie: 1) 
edukacyjnej, jako 
wiodącej 2) alternatyw, 
jako uzupełniającej.  
Założenia zadania 
zostały osiągnięte 
poprzez spotkania z 
młodzieżą, składające 
się z trzech wzajemnie 
uzupełniających się 
części:
1) informacyjno - 
edukacyjnej, w formie 
prezentacji 
multimedialnej 
poszerzającej wiedzę na 
temat zagrożeń i 

85.59.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Opracowanie i 
realizowanie 
programów 
edukacyjnych, 
profilaktycznych, 
informacyjnych oraz 
programów promocji 
zdrowia, 
upowszechnianie 
muzyki w jej wielorakiej 
formie i funkcji 
społecznej, 
propagowanie idei 
muzyki, jako 
uniwersalnego języka. 
W ramach przedmiotu 
działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
Fundacja Green 
realizowała w 2016 
roku zadania: 
1) 31.05.2016r. na 
zlecenie Gminy 
Oborniki Śląskie 

85.59.B

skutków używania 
substancji 
psychoaktywnych, w 
tym alkoholu, 
narkotyków i innych 
substancji 
psychoaktywnych.
2) artystycznej, 
przeprowadzonej w 
formie koncertu, 
którego tematem 
przewodnim było 
wykonanie znanych 
przebojów 
największych artystów 
zmarłych 
przedwcześnie wskutek 
nadużywania lub 
przedawkowania 
narkotyków, alkoholu. 
3) warsztatowo - 
integracyjnej, podczas 
której młodzież została 
zaangażowana do 
twórczego wyrażania 
siebie. Celem tej części 
było rozbudzenie 
kreatywności, 
odreagowanie napięcia 
i stresu.

Druk: MPiPS 6
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zorganizowano akcję 
profilaktyczno – 
artystyczną pn. " 
Twórczy Nie – Zależni. 
Wciąga Nas Twórczość. 
Narkotyki i Alkohol Nie" 
skierowaną do 
młodzieży szkolnej z 
Obornik Śląskich i 
Pręgowa. Akcja miała 
na celu kształtowanie 
wśród odbiorców 
postawy życia wolnego 
od środków 
psychoaktywnych.
2) 01.06.2016r. na 
zlecenie Gminy 
Wiejskiej Zgorzelec oraz 
Gminy Bogatynia 
zorganizowano w 
Bogatyńskim Ośrodku 
Kultury akcję 
profilaktyczno - 
artystyczną pn. 
"Twórczy Nie – Zależni. 
Wciąga Nas Twórczość. 
Alkohol i Narkotyki 
Nie".  Akcja miała na 
celu kształtowanie 
wśród odbiorców 
postawy życia wolnego 
od środków 
psychoaktywnych. 
3) 02.06.2016r. na 
zlecenie Gminy Miasto 
Świdnica 
zorganizowano akcję 
profilaktyczną pn. " 
Twórczy Nie
– Zależni. Wciąga Nas 
Twórczość. Narkotyki i 
Alkohol Nie", która 
miała na celu 
kształtowanie postawy 
życia wolnego od 
środków 
psychoaktywnych 
wśród świdnickiej 
młodzieży.

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Organizowanie i 
inspirowanie wydarzeń 
kulturalnych, 
naukowych oraz działań 
edukacyjnych, 
upowszechnianie 
muzyki w jej wielorakiej 
formie i funkcji 
społecznej, 
propagowanie idei 
muzyki, jako 
uniwersalnego języka. 
Poprzez przedmiot 

90.01.Z
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działalności w 2016 
roku Fundacja Green 
upowszechniała 
muzykę (szczególnie 
jazzowej), jako formę 
edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 
Realizując na zlecenie 
Gminy Bogatynia Małą 
Akademię Jazzu 
zapewniliśmy dostęp 
do kultury wysokiej dla 
czterystuosobowej 
grupy bogatyńskich 
dzieci w wieku 
przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 
Zorganizowana przez 
Fundację Green Mała 
Akademia Jazzu z jednej 
strony miała na celu  
edukację muzyczną 
młodych uczestników w 
zakresie historii jazzu, z 
drugiej zaś nastawiona 
była na rozwój 
spontaniczności, 
kreatywności oraz 
wyrabiania nawyków 
obcowania z kulturą. 
Do realizacji tego 
niełatwego zadania 
zaproszeni zostali 
profesjonalni muzycy 
na co dzień grający 
muzykę jazzową i 
wykładający na 
uczelniach muzycznych. 
Dzieci od swych 
wykładowców 
dowiedziały się 
podstawowych 
informacji o muzyce 
improwizowanej, 
rytmie, harmonii, 
melodii, historii muzyki 
jazzowej, a także 
najpopularniejszych 
instrumentach w niej 
używanych. Wiedzę tą 
chłonęły uczestnicząc 
jednocześnie w 
prostych zabawach 
rytmiczno-wokalnych, 
które pozwalały im w 
praktyce wykorzystać 
nabyte umiejętności.

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Upowszechnianie 
muzyki w jej wielorakiej 
formie i funkcji 
społecznej, 

94.99.Z
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propagowanie idei 
muzyki, jako
uniwersalnego języka 
to przedmiot 
działalności w ramach, 
którego  na zlecenie 
Gminy Bogatynia 
zorganizowaliśmy IX 
Międzynarodowy 
Festiwal ,,Hałda Jazz’’ 
2016.  
Festiwal rozpoczął się 
edukacją milusińskich 
poprzez zapoznanie z 
instrumentami 
muzycznymi oraz 
wspólnym wykonaniem 
przez dzieci i artystów 
utworu "When the 
Saints Go Marching In". 

Podczas festiwalu 
odbyły się koncerty: 
1) Ilony Damięckiej - 
pianistki, wokalistki, 
kompozytorki, której 
towarzyszyli uznani 
muzycy polskiej sceny 
jazzowej tacy jak P. 
Lemańczyk, P. Jarosz. 
Artyści zaprezentowali  
mocne i energetyczne 
brzmienie w 
środkowym nurcie 
jazzu. 
2) Adama Pierończyka z 
zespołem, podczas 
koncertu podjęto próbę 
opisania dźwiękiem 
jednego z najbardziej 
enigmatycznych miejsc 
na świecie jakim jest 
Monte Alban. Wraz z 
całym zespołem 
wystąpili R. Kubiszyn 
oraz B. Arnold - rdzenny 
Nowojorczyk. 
3) Duetu Anny Rejdy i 
Kamila Abta, z 
programem "Życzenie", 
w którym przedstawili 
m.in. Jazzowe 
interpretacje Chopina.
4) Tomasza Stańko - 
artysty uznanego na 
całym świecie wraz z 
młodymi, 
utalentowanymi, 
polskimi artystami T. 
Ojdana, M. 
Garbowskim oraz K. 
Gradziuk. W programie 
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 123,894.69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,000.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 106,394.50 zł

zaprezentowano 
utwory z albumu 
"Wisława" z dedykacją 
dla W. Szymborskiej.

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, 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

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach drukowanych. W ramach 
określonego przedmiotu działalności Fundacja 
Promocji Muzyki i Terapii Green świadczyła 
usługę reklamową poprzez zamieszczenie 
informacji o Sponsorze - Bogatyńskich 
Wodociągach i Oczyszczalni S.A. i logotypu w 
materiałach reklamowych  zapowiadających IX 
Międzynarodowy festiwal Hałda Jazz 
odbywający się w dniach 24-26 listopada 2016 
roku w Bogatyni. Ponadto na widowni 
kolportowano ulotki   z nazwą sponsorów 
festiwalu, a w przerwach pomiędzy koncertami  
artystów biorących udział w festiwalu 
wspominano o Sponsorach wspierających Hałdę 
Jazz.

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet). W ramach niniejszego przedmiotu 
działalności Fundacja Promocji Muzyki i Terapii 
Green świadczyła usługę reklamową dla firmy 
PTS "Betrans" Sp. z o.o. Usługa w zakresie 
reklamy Spółki polegała na ekspozycji logotypu 
Spółki "Betrans" w serwisach 
www.haldajazz.com, www.fundacjagreen.org  a 
także na fanpage Festiwalu zapowiadających IX 
edycję Międzynarodowego festiwalu ,,Hałda 
Jazz’’ organizowanego w dniach 24-26 listopada 
2016 roku w Bogatyni.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 7,500.00 zł

d) Przychody finansowe 0.19 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 97,280.00 zł

0.00 zł

3,280.00 zł

94,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 15,500.19 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,114.50 zł

3.3. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,114.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2,000.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,020.06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 2,789.94 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 121,120.16 zł 1,114.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

12,000.00 zł 0.00 zł

108,414.56 zł 1,114.50 zł

690.00 zł

15.60 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green jest organizacją pożytku publicznego. W ramach swej 
działalności statutowej promujemy muzykę jako skuteczne narzędzie oddziaływań 
profilaktycznych i terapeutycznych. Kładziemy szczególny nacisk na edukację muzyczną dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednym z realizowanych przez nas projektów jest Mała 
Akademia Jazzu, dzięki której zapewniamy dostęp do kultury wysokiej dla licznej grupy dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od początku istnienia pracujemy również na rzecz 
zmniejszenia się zjawiska uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Jako nowoczesną formę 
komunikacji z młodzieżą opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie akcję pn. ,,Wciąga Nas Twórczość. 
Alkohol i Narkotyki Nie. Nasze projekty realizujemy z paru źródeł tj. dotacji - działalności 
statutowej nieodpłatnej, odpłatnej oraz z działalności gospodarczej. Korzystając z przywileju OPP 
Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green w 2016 roku otrzymała kwotę pochodzącą z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1114,50 zł. Fundacja  Green środki uzyskane z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych w całości przeznaczyła na takie obszary działań, na 
które nie otrzymuje funduszy celowych. 40 % pozyskanej z 1% kwoty Fundacja przeznaczyła na 
promocję 1% w 2017r.

1,114.50 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

445.80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 6,810.00 zł

z podatku od towarów i usług

2,774.53 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 świadczące usługi 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

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

18.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

5.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

19,188.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,266.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 15,922.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

3.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

1.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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)

166.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

259.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,173.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

2,000.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,813.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,300.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Krzysztof Witkowski                       
                                             

30.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Twórczy Nie Zależni Wciąga 
Nas Twórczość - Alkohol i 
Narkotyki Nie

realizacja akcji profilaktyczno - 
artystycznej

Gmina Wałbrzych 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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