
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-15

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 Witkowski Prezes Zarządu TAK

Artur Florkowski Wiceprezes Zarządu TAK

Marcin Fic 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

Marek Popów Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Wawrzynowicz Członek Rady Fundacji TAK

Grzegorz Kaczmarek Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 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)

2000

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

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 2017 roku upowszechnialiśmy 
muzykę w jej różnych formach, a podjęte przez Fundację działania  upowszechnianie muzyki 
(szczególnie jazzowej).
  Sztukę improwizowaną promowaliśmy wśród dorosłego grona odbiorców, będąc partnerem Gminy 
Bogatynia oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wspólnie zrealizowaliśmy  jubileuszową - X edycję 
Międzynarodowego Festiwalu ,,Hałda Jazz. Jubileuszowa odsłona Hałda Jazz rozpoczęła się 
innowacyjnie a dorośli mieszkańcy Gminy Bogatynia spotkali się z nową pozycją festiwalu, jaką jest jazz 
uliczny. Podczas festiwalu wystąpili również koncert big bandu Bartosz Pernal Orchestra  z 
towarzyszeniem znakomitej, charyzmatycznej wokalistki Anny Marii Mbayo. 24 czerwca na festiwalowej 
gościł kwartet jazzowy pod kierownictwem Piotra Barona. Na zakończenie X odsłony Festiwalu na 
bogatyńskiej scenie zaprezentowała się Grażyna Auguścik w towarzystwie brazylijskiego gitarzysty 
Paulinho Garcia.

W 2017 roku na zlecenie Gminy Miasto Świdnica zorganizowaliśmy warsztaty profilaktyczno – 
muzyczne oraz koncert finałowy warsztatów ,,Hip – hop na wakacje’’. 10 i 11 maja w klubie Bolko w 
Świdnicy odbyły się w/w warsztaty muzyczne w ramach alternatywy wobec narkotyków i alkoholu. 
Biorąca udział w warsztatach grupa ok osiemdziesięciu gimnazjalistów zaprezentowała swoją twórczość 
– piosenkę ,,STOP UZALEŻNIENIOM’’  2 czerwca podczas Dni Świdnicy. 

Ponadto w 2017 roku Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green  przy wsparciu finansowym Gminy 
Wałbrzych ( zadania w trybie art. 19 a) zrealizowała akcję profilaktyczno – muzyczną  ,,Twórczy Nie – 
Zależni. Wciąga Nas – Twórczość – Narkotyki, Alkohol NIE!’’.

 
Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green wraz z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucją 
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego zorganizowała  koncert pt. ,,Kolędy z jazzową nutką’’. 
19 grudnia w Zagrodzie Kołodzieja w Zgorzelcu odbył się koncert kolęd na jazzowo. Podczas koncertu 
wystąpili: Jarek Weber i Katarzyna Mirowska (wokal),Wiesław Mekka (saksofony, flet), Tomasz 
Pacanowski (gitara) Robert Jarmużek (instr. klawiszowe), Krzysztof Witkowski (gitara basowa), Grzegorz 
Daroń (perkusja).
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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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym

W ramach przedmiotu 
działalności nieodpłatnej 
Fundacja Green otrzymała 
dotację z Gminy Wałbrzych w 
kwocie 10 000,00 zł / wsparcie 
zadania w trybie art.19a. 
Dotacja dotyczyła wsparcia 
realizacji zadania publicznego 
pod tytułem "Twórczy Nie-
Zależni. Wciąga nas twórczość 
-Alkohol i Narkotyki Nie" w 
okresie realizacji od 
20.04.2017r.  do 30.07.2017r. 
Zrealizowany projekt 
skierowany był do uczniów 
szkół gimnazjalnych z Gminy 
Wałbrzych. Projekt zbudowany 
był w oparciu o dwie strategie: 
1) edukacyjną, jako wiodącą 2) 
alternatyw, jako 
uzupełniającej. Założenia 
zadania zostały osiągnięte 
poprzez spotkanie z młodzieżą, 
składające się z trzech 
wzajemnie uzupełniających się 
części: 1) informacyjno - 
edukacyjnej, w formie 
prezentacji multimedialnej 
poszerzającej wiedzę na temat 
zagrożeń i 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.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

W 2017 roku Fundacja 
Promocji Muzyki i Terapii 
Green na zlecenie Miasta 
Gminy Świdnica 
zorganizowała warsztaty 
profilaktyczno artystyczne – 
Hip – Hop na wakacje. W 
ich trakcie specjalnie 
wyselekcjonowani 
specjaliści, w tym muzycy, 
artyści oraz terapeuta, 
pokazali młodzieży 
najbardziej pozytywną 
stronę Hip-Hopu, która 
poprzez pasję pozwala 
dążyć do samodoskonalenia 
i zarazem pozwala 
przezwyciężać wszelkie 
zagrożenia i trudności. 
Podczas wydarzenia każdy 
uczeń znalazł grupę 
właściwą dla siebie, a 
kilkugodzinne, dokładnie 
przygotowane zajęcia 
pozwoliły na zapoznanie się 
z wieloma aspektami pracy 
muzycznej. Od tworzenia 
tekstów, poprzez sampling, 
aż do nauki podstawy gry 
na instrumentach oraz 
podstaw nowoczesnego 
tańca. 
Tematyka wspólnej 
twórczości mieściła się  w 
tonacji profilaktyki 
uzależnień. Teksty młodych 
skoncentrowały się na 
treściach mówiących o 
trzeźwym, radosnym choć 
czasami trudnym życiu.
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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) 42 403,29 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 000,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26 174,53 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 6 228,76 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 228,76 zł

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Upowszechnianie muzyki w 
jej wielorakiej formie i 
funkcji społecznej, 
propagowanie idei muzyki, 
jako uniwersalnego języka 
to przedmiot działalności w 
ramach, którego przy 
współpracy Gminy 
Bogatynia  oraz 
Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury  zorganizowaliśmy X 
Międzynarodowy Festiwal 
,,Hałda Jazz’’ 2017. 
Jubileuszowa edycja 
festiwalu przyniosła 
prestiżową nagrodę tj. 
odznakę ,,Zasłużony dla 
Kultury Polskiej’’, którą 
przyznał twórcy festiwalu 
równocześnie Prezesowi 
Fundacji Promocji Muzyki i 
Terapii Green Minister 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

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 10 000,00 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 428,70 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

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)

10 000,00 zł

29 330,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 664,89 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

40 995,20 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 40 995,20 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 408,09 zł

11 408,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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

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

11,0 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)

3,00 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 16 473,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 473,00 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

3 294,60 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

5 824,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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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

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

organizacji

Krzysztof Witkowski Data wypełnienia sprawozdania

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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