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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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 2019-08-13

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 Rada Fundacji TAK

Marcin Wawrzynowicz Rada Fundacji TAK

Grzegorz Kaczmarek Rada Fundacji TAK

FUNDACJA PROMOCJI MUZYKI I TERAPII GREEN

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Fundacja GREEN promuje muzykę jako uniwersalny środek terapeutyczny leczący duszę i ciało. Wykorzystujemy jej 
walory lecznicze, pamiętając że od wieków przynosi ukojenie. Organizując koncerty i festiwale upowszechniamy 
muzykę w jej różnych formach.
Promujemy zdrowy styl życia i przeciwdziałamy nasilającemu się zjawisku uzależnień wśród młodzieży. Przystępnie i 
atrakcyjnie dostarczamy informacji na temat zagrożeń płynących z uzależnień. Pomagamy młodym ludziom w 
podejmowaniu świadomych wyborów w kwestiach mogących zaważyć na ich dalszym, dorosłym życiu.

Wychodząc z powyższego  w 2018 roku w ramach statutowej działalności Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green 
upowszechniała muzykę w jej różnych formach. Przede wszystkim promując muzykę jako skuteczne narzędzie 
oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych.  
 W ramach warsztatów profilaktyki uzależnień promowaliśmy kulturę Hip - hop, jako nowoczesną formę komunikacji z 
młodym odbiorcą. W 2018 roku na zlecenie Gminy Wałbrzych zorganizowaliśmy warsztaty profilaktyczno – 
muzyczne oraz koncert finałowy uczestników warsztatów ,,Hip – hop w wolnej chwili’’, który się odbył  4 maja w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. 

W ramach przedsięwzięcia  grupa ok czterdziestu gimnazjalistów wzięła  czynny udział w procesach twórczych.  
Wstępem do ich realizacji był wykład certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień oraz projekcja 
animowanego filmu profilaktycznego.   

Prezentowany film zawierał kompendium wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących przed 
popadaniem w zachowania ryzykowne. Ponadto uczestnicy warsztatów wzięli udział w poszczególnych blokach: 

- nauki technik pisania tekstu oraz śpiewania (praca z głosem),
- nauki układania tekstów oraz rymowania – freestyle,  
- nauki gry na syntetyzatorach, 
- nauki tworzenia oraz komponowania przy pomocy komputera,  
- nauki technik samplowania, loopowania oraz tworzenia „bitów’’,
- podstaw gry na gitarze oraz gitarze basowej, 
- podstaw gry na instrumentach dętych i blaszanych (saksofon, trąbka, flet), 
- podstaw gry na perkusji, 
- podstaw tańca Hip - hop, jazz.  

Uczestnicząca w hip –hopowych warsztatach młodzież zaprezentowała  swoją twórczość – piosenkę ,,TERAZ TO 
WIEM’’  podczas koncertu finałowego. Jako rezultat warsztatów powstał teledysk promujący twórczość młodych:
http://www.fundacjagreen.org/wciaga-nas-hiphop.php

Wśród dorosłych odbiorców promowaliśmy sztukę improwizowaną. Nasza Fundacja, jeden z partnerów Gminy 
Bogatynia oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury uczestniczyła w organizacji XI edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Hałda Jazz 2018, która skoncentrowana była przede wszystkim  na rzeczy bardzo istotnej, jaką jest edukacja 
muzyczna najmłodszych mieszkańców Gminy. Tak też w ramach festiwalu odbyła się  Mała Akademia Jazzu, której 
założenia postawiły  przede wszystkim na to, co najważniejsze w rozwoju młodego człowieka, a jest tym wyrobienie 
spontaniczności, uwrażliwienie na piękno płynące z kultury wysokiej oraz wykształcenie wśród małych dzieci bardziej 
zróżnicowanego gustu muzycznego. Oferta jazzowego festiwalu zawierała szeroką ofertę dla dorosłych 
mieszkańców Gminy Bogatynia i gości przejezdnych. Podczas 11 edycji Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz, 
którego twórcą jest Krzysztof Witkowski - Prezes Zarządu Fundacji Green wystąpili m.in.: Wojtek Pilichowski Band, 
„The Sound Pack" w skład, którego wchodzą: Marcin Wawrzynowicz, Katarzyna Mirowska, Joanna Świniarska oraz 
Małgorzata Biniek a także Klara Cloud & The Vultures w składzie: Sylwia Klara Zasempa, Bartosz Dworak, Mateusz 
Gawęda, Adam Tadel, Piotra Budniak. Gwiazdą jazzowego festiwalu był międzynarodowy band Sisters in Jazz, w 
kład którego wchodziły:  wokalistka April May Webb, perkusistka Dorota Piotrowska, pianistka Simona Premazzi oraz 
kontrabasistka Daria Chernakova. 

W roku 2018 zorganizowaliśmy również cykl koncertów ,,Dla tych, którzy zmienili oblicze muzyki''. Skierowane do 
dorosłej publiczności koncerty odbyły się we Wrocławiu, Wałbrzychu, Zgorzelcu i Trzebnicy - promowały dzieło 
największych światowych twórców, jak: James Brown, Stewie Wonder, Bob Marley. Wykonawcami koncerty byli Roy 
Bennett - brytyjski wokalista oraz grupa polskich muzyków. Koncerty zostały zorganizowane przy wsparciu 
finansowym Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.  

Ostatnim wydarzeniem organizowanym przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green w 2018 roku były dwa 
koncerty pt. Tribute to Aretha Franklin, których głównym wykonawcą była dama polskiego gospel - Ewa Uryga.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

W ramach przedmiotu działalności nieodpłatnej 
Fundacja Green otrzymała dotację z Gminy Wałbrzych w 
kwocie 9 500,00 zł / wsparcie zadania w trybie art.19a. 
Dotacja dotyczyła wsparcia realizacji zadania 
publicznego pod tytułem "HIP HOP W WOLNEJ CHWILI". 
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 i realizację warsztatów.

0,00 zł

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2500

9
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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 zysków i strat) 24 258,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 500,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

W roku 2018 zorganizowaliśmy również cykl 
koncertów ,,Dla tych, którzy zmienili oblicze 
muzyki''. Skierowane do dorosłej publiczności 
koncerty odbyły się we Wrocławiu, Wałbrzychu, 
Zgorzelcu i Trzebnicy - promowały dzieło 
największych światowych twórców, jak: James 
Brown, Stewie Wonder, Bob Marley. 
Wykonawcami koncerty byli Roy Bennett - 
brytyjski wokalista oraz grupa polskich muzyków. 
Koncerty zostały zorganizowane przy wsparciu 
finansowym Ośrodka Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu.  

Ostatnim wydarzeniem organizowanym przez 
Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green w 2018 
roku były dwa koncerty pt. Tribute to Aretha 
Franklin,organizowane w hołdzie zmarłej w 
sierpniu 2018 roku, amerykańskiej piosenkarce – 
Arethcie Franklin. Artystka wylansowała takie 
przeboje, jak: Respect, I Never Loved a Man, Chain 
of Fools, God Bless the Child, Something He Can 
Feel, I Say a Little Prayer, You’ve Got a Friend, 
Natural Woman, How I got Over, The Lord's Prayer, 
Think czy Free Way of Love. 
 których głównym wykonawcą była dama 
polskiego gospel - Ewa Uryga.

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 4



b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 408,09 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 6 350,30 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 000,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 350,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 350,30 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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)

9 500,00 zł

10 978,52 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 131,98 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 9 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 610,50 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 352,11 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli 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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku 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)

1 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

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

Druk: NIW-CRSO 6



1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 877,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 877,00 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 
(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) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

143,27 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 000,00 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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Krzysztof Witkowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-08-13

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

Druk: NIW-CRSO 7


