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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego  

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 
 

 
 

 

 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  
22 maja 2014 roku 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE ZGORZELECKICH MANDOLINISTÓW 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj    POLSKA Województwo  DOLNOSLĄSKIE Powiat   ZGORZELECKI 

Gmina Ulica  PARKOWA Nr domu  1 Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy    59-900 Poczta   ZGORZELEC Nr telefonu    75 77 52 415 

 Nr faksu E-mail   mdk@zgorzelec.com Strona www   www.mandolina.art 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

28.10.2009 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

11.02.2010 r. 

5. Numer REGON 021113564 6. Numer KRS  0000340572 

za rok 2015 
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Justyna Licka Prezes Zarządu 

  
   X    tak 

  
 nie

 

Piotr Zarycki Wiceprezes Zarządu 
   X    tak 

  
 nie

 

7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

Grażyna 
Smaś - Grudzińska  

 
 

Joanna Kietla  
 
 
 

Bogdan Aniszkiewicz 
 
 

 
Sekretarz 

 
 
 

Skarbnik 
 
 
 

Członek 
 
 
 

   X    tak 

  
 nie

 
 
   X    tak 

  
 nie

 
 
   X    tak 

  
 nie

 
 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS 

Katarzyna Przytulska 
Przewodnicząca  

Komisji Rewizyjnej 

   X    tak 

  
 nie

 

Barbara 
 Beńko - Nguyen  

 Sekretarz 
   X    tak 

  
 nie

 

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

Kamil Barczyk -  Członek 
   X    tak 

  
 nie

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację 
 

a)  Tworzenie warunków do podnoszenia umiejętności muzycznych oraz rozwoju 
zainteresowań i talentu dzieci, młodzieży i dorosłych; 

b)   Wspieranie różnorodnych form współpracy pomiędzy instytucjami muzycznymi  
(zespoły, ogniska muzyczne, szkoły muzyczne, opery, filharmonie itp); 

c)   Oddziaływanie kulturalno-wychowawcze muzykującej młodzieży na społeczeństwo;  
d)   Wspieranie utalentowanej młodzieży w edukacji muzycznej; 
e)   Nawiązywanie muzycznych międzynarodowych kontaktów; 
f)    Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji artystycznej; 
g)   Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej Orkiestry;  
h)   Wspieranie działań związanych z przygotowaniem dzieci i młodzieży do świadomego 

korzystania z dorobku rodzimej   i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego 
uczestnictwa w życiu muzycznym,  

i)    Pielęgnowanie i współtworzenie tradycji narodowych  i regionalnych; 
j)    Działanie na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; 
k)   Popularyzacja nietypowych instrumentów; 
l)    Zapobieganie sytuacjom mogącym zachwiać prace lub funkcjonowanie 
     Orkiestry; 
ł)    Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik nauki gry na  
      instrumentach tworzących skład Orkiestry;   
m)  Wspieranie i promocja działalności Orkiestry; 
n)   Ochrona i dokumentacja dorobku Orkiestry                                                                         

o)   Działania na rzecz poprawy wyposażenia orkiestry w sprzęt muzyczny, instrumenty itp. 

oraz dofinansowanie zakupów w/w 
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                    
 

 gmina                                             x   województwo                    

 

 kilka gmin                                      x   kilka województw 

                                              
 X    powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                             poza granicami kraju                          

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

Osoby fizyczne 

koncerty + 
warsztaty 

muzyczne ok.  
3 000 

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

Osoby prawne - 

 

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 

 X    tak 

 nie
 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
Sfera działalności pożytku 

publicznego 
Przedmiot działalności 
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kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego 

Stowarzyszenie prowadzi 
działalność odpłatną i 
nieodpłatną pożytku publicznego 
w zakresie wykonywania 
wszelkich zadań mieszczących 
się w celach statutowych 
Stowarzyszenia oraz 
mieszczących się w sferze 
zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
Organizacja realizuje swoje 
działania statutowe we 
współdziałaniu z władzami 
samorządowymi i instytucjami 
publicznymi oraz organizacjami 
społecznymi. 
 
Działalność związana z 
wystawieniem przedstawień 
artystycznych - organizacja i 
współorganizacja koncertów. 
Dzięki stałej współpracy z 
Miejskim Domem Kultury w 
Zgorzelcu zorganizowano w 
marcu koncert rocznicowy 
orkiestry z udziałem Trzech 
Tenorów Polskiej Sceny 
Muzycznej oraz koncert 
„Melodie pod choinkę” z 
udziałem Stanisława Sojki w 
grudniu 2015 roku. Ponadto 
orkiestra zagrała koncert w 
sierpniu podczas wesela 
członka orkiestry. 
Działania na rzecz poprawy 
wyposażenia Orkiestry w sprzęt 
muzyczny, instrumenty itp., oraz 
dofinansowywanie zakupu w/w.  
W roku sprawozdawczym 
zakupiono torby na nuty, struny 
do mandolin, mandol i gitar oraz 
zasilacz do klawiszy. 
 

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 

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowania 

pozaszkolne formy edukacji 
artystycznej dot. wyłącznie 
kursów i zajęć artystycznych 
 

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
 X    tak 

 nie
 

  

 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 
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działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży; 

pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej gdzie indziej 
niesklasyfikowane - organizacja 
warsztatów muzycznych 
wypoczynek dzieci i młodzieży. 
W ramach powyższego działania 
Stowarzyszenie przy współpracy 
z Miejskim Domem Kultury w 
Zgorzelcu współorganizowało 
dwutygodniowe warsztaty 
muzyczne Zgorzeleckiej 
Orkiestry Mandolinistów w 
ośrodku wypoczynkowym 
KOŁATKA dla 30 osób, członków 
i uczniów Orkiestry.  
 

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 

kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego; 

Pozostała działalność 
wydawnicza - prowadzenie 
działalności  wydawniczej tj. 
wydawanie broszur, folderów płyt 
CD i DVD  związanych z celami 
Stowarzyszenia, rozprowadzanie 
płyt z materiałem muzycznym 
orkiestry. 
 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 tak

 
 X    nie 

 

  

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

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 Kod PKD: 

 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 

 
40 169,41 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 049,41 zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego           32 120,00 zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe 0,00 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 

            24 000,00 zł 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 909,21 zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

       44 131,23 zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  4 304,26 zł 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 38 270,70 zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00  zł 

d) Koszty administracyjne 1 556,27  zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00  zł 

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

- 3 961,82  zł 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków  

4.1. Przychody z 1% podatku 3 125,20 zł 

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

3 125,20 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 kwoty przeznaczone na te działania 

 

 
1 
 

Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych - 
organizacja warsztatów muzycznych dla uczniów i członków Zgorzeleckiej 

Orkiestry Mandolinistów  
3 125,20 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) 

 

x   z podatku dochodowego od osób prawnych                 

 
z opłaty skarbowej

                                       
z opłat sądowych

                                       

z innych zwolnień
 

-> jakich?__________________________          
 

 nie korzystała 

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.) 

 tak
 

 X   nie 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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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
 

 X   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 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 etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                                               0 osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
 X   tak 

 nie
 

                           28    osób fizycznych 
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu 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) 

 X  tak 

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) 

8  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 0,00    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00    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 

0,00    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 

0,00    zł 

nie  
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