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Fundacj a Pro Musica Bona
SP RAWOZDAN E M ERYTORYCZN E
za drugi rok dział alnoś ci
(2011)
I

I

Fundacja Pro Musica Bona
ul. Basztowa 9
31-134 Kraków
Data wpisu do KRS:08.01 .2010
KRS nr:0000346185
REGON nr: 121127764

Zarząd Fundacji:

Prezes Bo ena Breksa
ul' Niedział kowskiego 3
30-132 Kraków

Wiceprezes Klementyna Górka
Kryspinow 275
32-060 Liszki

Wiceprezes Agnieszka Draus
ul. Szlak 39/18
31-153 Krakow

Celami statutowymi Fundacji Są: wspieranie dział alnoś ciw zakresie
edukacji ańystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji
w zakresie szkolnictwa muzycznego, wspieranie osob uzdolnionych
i utalentowanych muzycznie, ktore znĄdu1ą się w szczegolnie trudnej
sytuacji materialnej lub zyciowej.
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Fundacja zrealizował a następujące cele statutowe w 2011 roku:

1/ Finansowanie
ipedagogami.

lekcji

mistrzowskich, spotkań

z

wybitnymi artystami

Zob. Pkt 5. INNE DOFINANSOWANIA

2l

Zorganizowanie ifinansowanie przedsięwzięc artystycznych,
sympozjÓw i konferencji w Polsce i za granicą z udział em artystÓw
i naukowcÓw polskich oraz zagranicznych W celu wymiany myś li
i doŚwiad czeń'.

N

Przedstawienie edukacyjne

-

Bajka

o

muzycznych
10 stycznia 2011,
Sala Konceńowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll
im. Wł adysł awaZeleńskiego W Krakowie
ul. Basztowa 9

instrumentach

st.

przygotowanie: mgr Joanna Wiś nios
wykonawcy:

Mł odzie PSM ll stopnia im' W. Zeleńskiego W Krakowie
W tym roku Fundacja kontynuował a ideę Koncertów Edukacyjnych, ktore
cieszą się coraz większą popularnoś cią. Poprowa dził a je Joanna
Wiś nios - wieloletnia nauczycielka historii muzyki w Państwowej Szkole
Muzycznej
im. W' Zeleńskiego
Krakowie, inicjatorka
ogólnopolskiego Konkursu z Literatury Muzyczne1, autorka
edukacyjnych ksiązeczek o muzyce dla najmł odszych. W programie
koncertow znalazł y się znane i lubiane utwory muzy;zne w wykonaniu
nauczycieli i uczniow szkoł y ś redniej'Koncert skierowany był dla dzieci
W wieku od 3 do 13 lat, ktore mogł y zapoznac Się z brzmieniem
nstru mentów muzycznych.

ll st.

W

i

B/ Koncert Edukacyjny z cyklu Tajemnice muzyki
pt.r ,,Bajka o Mozarcie"
poł ączony z promocją ksiązki dla dzieci i mł odzie y
autorstwa Joanny Wiś nios o tym Samym tytule

'^Ml

30. 05. 2011,
Sala Koncertowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st.
im. W. Zeleńskiego W Krakowie
ul. Basztowa 9
przygotowanie: mgr Joanna Wiś nios
wykonawcy:
Mł odzie PSM ll stopnia im. W. Zeleńskiego W Krakowie

Wydarzenie był o multimedialną prezentacją ś wiezowydanej przez
Polskie Wydawnictwo Muzyczne ksiązeczki Bajka o Mozarcie,
ktorej tekst stworzył a Joanna Wiś nios a zilustrował go Zenon
Andrzej Remi.
Dzieci miał y okazję posł uchactak e utworow Mozarta w nowych
aran aĄach. Zorganizowano tak e konkursy i muzyczne zagadki'

3l

Wspoł praca

z

innymi instytucjami krajowymi

w zakresie dział alnoś ciartystycznej i edukacyjnej'

i

zagranicznymi

A/ Koncert Noworoczny w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce powierzył a nam organizację jednego
z najwa niejszych wydarzeń artystycznych, które odbywają Się
w tym niezwykł ym miejscu - Konceftu Noworocznego, ktory odbył
się w komorze ,,Warszawa'' dnia 8. l. 2011 roku o godz. 18.00.

W

podziemiach Kopalni Soli zabrzmiał y dzwięki arii
z najsł ynniejszych oper Mozarta, Gounoda, Czajkowskiego

iVerdiego oraz fragmenty dobrze znanych publicznoś ci musicali,
takich jak New York, New York Freda Ebba i Johna Kandera czy

Upior w

Operze Andrew Lloyd

Webbera.

Dla goś cizgromadzonych w ,,podziemnym salonie Krakowa", jak
nazywana bywa komora ,,WarSZaWa'', wystąpili soliś ci''Katarzyna
oleś -Blacha, Ryszard Karczykowski, Przemysł aw Firek, oraz
stypendyś ciFundacji Pro Musica Bona: Aleksandra Kuls i Natalia
Jarząbek, z towarzyszeniem Krakowskiej orkiestry Kameralnej pod
dyrekcją Stanisł awa Krawczyńskiego oraz Big Bandu Państwowej
Szkoł y Muzycznej ll st. w Krakowie'
Koncert poprowadzili Lidia Jazgar oraz Leszek Mikos.

J

h)
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B/ Koncert Karnawał owy z udział em Zbigniewa Wodeckiego

27 lutego 2011 r. Komora ,,Warszawa" Kopalni Soli w Wieliczce

Po raz kolejny Kopalnia Soli w Wieliczce powierzył a Fundacji Pro
Musica Bona organizację koncertu, tym razem karnawał owego.
W pierwsze1 częś cikonceńu pod ziemią zabrzmiał y najsł ynniejsze
piosenki autorstwa Przybory, Osieckiej i Gertner w interpretacji
utalentowanych ańystÓw klasy piosenki aktorskiej Andrzeja
Zarzyckiego, m. in.: Anny Wojciak, Barbary Gąsienica-Gewont,

Konrada Zapiora

Gospoda

i

Mirosł awa

rzem drugiej częś ciKoncertu

Gotfryda.
Karnawał owego był

Zbigniew Wodecki' Artysta wykonał swoje największe przeboje utwory, które na trwał e wpisał y Się do kanonu polskiej muzyki
rozrywkowej: oczarowanie, Zacznij od Bacha a tak e sł ynną
Pszczoł kę Maję' Gł os Wodeckiego jak i jego gra na trąbce
i skrzypcach z ponownie oczarował y publicznoŚÓ.

Cl

Przygotowanie do realizaĄi następnych dwóch koncertów
powierzonych nam przez Kopalnię Soli w Wieliczce: jednych
z najwa niejszych wydarzeń artystycznych, ktore odbywają Się
w tym niezwykł ym miejscu Konceńu Noworocznego oraz
Konceńu Karnawał owego polegające na kompleksowej organizacji
imprez.
D/ Współ praca z Centrum Kultury Zydowskiej:

-

koncert stypendystow Fundacji: Eligiusza Skoczylasa oraz
Aleksandry Kuls, zorganizowany ku pamięci Profesora Jozefa
A' Gierowskiego w 5. rocznicę ś mierci(17 '02.2011)
- przygotowanie Koncertu Pamięci ofiar Tragedii WTC w Nowym
Jorku

El

(1

1.09.201 1)

Stał a współ praca

w Krakowie

z

Państwową Szkoł ą Muzyczną

ll

st

Wspoł praca z LloNs CLUB Krakow Stare Miasto
Przygotowanie do realizaĄi koncertu KOLĘ DOWANIE
F

l

POKOLEN. Powoł anie W tym celu zespoł u wokalnoinstrumentalnego zł o onego W du ej mierze ze stypendystÓw
Fundacji oraz przygotowanie nowych aran aĄi najpiękniejszych
kolęd polskich podarowanych Fundacji przez lreneusza Boczka.

;,W;6

G/ Współ praca

z

Aviva Kraków

-

organizacja firmowego opł atka'

czasie któ-rego stypendyś ciFundacji wraz z
Państwowej Szkoł y Muzycznej ll stopnia w Krakowie,

w

polskie kolędy W opracowaniu lreneusza Boczka.

uczniami
wykonali

H/ Współ praca z Fundacją wspierającą prawidł owy rozwÓj dzieci
i mł odziezy ,,Roś nij Zdrowo" przy oiglnizacji koncó ftu
z udział em
uczniow Municipal Conservatory / tsraeli Music Conservatory Tel
Aviv oraz uczniÓw Państwowej Szkoł y Muzycznej ll stopnij im.
W. Zeleńskiego w Krakowie 1to.os '2O1i)
l/ Współ praca z Fundacją Bronisł aw Chromy A1L. przy organizacji
koncertu pt' ,,Artysta z pomnika jego autorowi'' deóykowanemu
Profesorowi Bronisł awowi Chrońemu. Koncert uswietnili
stypendyś ciFundacji: Dominika Grzybacz Szymon Nehring
(24.06.2011)

i

Jl

Współ praca z Filharm_onią Krakowską przy organizacji
Konceńów dla dzieci pt. ,,W sześ ckonceńow dookoł a Świata'
Pł ynie Wisł a, pł ynie''' W koncercie wzięł a udział stypendystka

Fundacji Magdalena Turek (3 10.2011, g.10.2011, 1s.10.2011')
4

I O r ganizacja pro m o cj i stype

n

dystow

F u n d a cj

i

:

A/ Konceń stypendystki Fundacji, Aleksandry Kuls, w trakcie
muzyki Feliksa Mendelssohna" (14.05.201 1)
B/ Xl Międzynarodowy Festiwal organowy w Zakopanem
Marcina KuŹniara (30'07 '2O11)

_

,,Dni

recital

,,Poł udniowe spotkania z muzyką' koncert zorganizowany
przez Towarzystwo Przyjacioł Miasta Jaworzna, Miejskle Centrum
Kultury i Sportu oraz Muzeum Miasta Jaworzna. wyś tąpił ana nim
Aleksandra Kuls (18.09.201 1)

Cl

D/ Aleksandra Kuls _ koncert w Państwowej Szkole Muzycznej
ll stopnia im. W. Zeleńskiego W Krakowie (26.o:g'2O11)
E/ Recital fortepianowy Krzyszto'fa Ksią ka podczas Bajit Hadasz.
Spotkania z kulturą zydowską. (1 6'1O.2o11)

),W

Fl Konceń

w

200 rocznicę urodzin

z

muzyką Franciszka Liszta''
kompozytora zorganizowane przez

,,Poł udniowe spotkanie

Towarzystwo Przyjacioł Miasta Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury
i Sportu oraz Muzeum Miasta Jaworzna. Koncert uś wietnili Szymon
Nehring i Krzysztof Ksiązek (30.10'2011)

G/ Recital Aleksandry Kuls w Państwowej Szkole Muzycznej l
stopnia w Nowym Targu im. Fryderyka Chopina

ill

5l Przyznawanie stypendiów i innych dofinansowań dla osób wybitnie
uzdolnionych ańystycznie'

Fundacja Pro Musica Bona przyznał a

stypendia

w wysokoś ci 2O0 zł otych miesięcznie

PROLONGATY STYPENDIOW (1.11.2011 - 31.08.2 012)
1. DASZKIEWICZ Aleksander

2. GRZYBACZ Dominika
3 JARZĄBEK Natalia
4. KAWECKA Gabriela
5' KoKoT Bańł omiej
6. KS|ĄZEK Krzysztof
7 , KULS Aleksandra
8. KUZNIAR Marcin

9

NEHRING Szymon
10. SKOCZYLAS Eligiusz

NOWE STypENDtA

(1

,'t1.2011 -31.08.2012)

1. BACHM|ŃSKA Zuzanna
2' B|ELA Mał gorzata
3' JARZĄBEK Lucyna
4. KIERC Rozalia
5' ZAPloR Hubeń

'*W

INNE DOFINANSOWANIA

1. DYCZKO Łukasz
2. KULS Aleksandra
3. KUSZLIK Jakub

4. ORSZAK Natalia
5. SYDOR Zofia
6' PUSTUŁA Alicja
7. MALERCZYK Angelika
8. NOWAK Kinga
9. BŁASZCZYŃSKA Dorota
'10. TUREK Magdalena

6l

organizacja

i edukacyjnych.

i

Letnia Akademia
Kurs Vengerova
Kurs w Dusznikach
futerał
zĄęcia u A' Zaryck|ego
instrument
instrument
instrument
futerał
Kurs w Busku Zdroju

finansowanie ro nych projektow artystycznych

A/ Koncerty Podopiecznych Fundacji Pro Musica Bona
19 ll 2011 oraz 22 X 2011
Sala Konceńowa PSM ll st' im. W. Zeleńskiego w Krakowie
Ul. Basztowa 9
Koncerty z udział em utalentowanej mł odzie y - podopiecznych
naszej Fundacji - poł ączone z uroczystoś ciąWręczeniaim
dyp o m ow, zaŚwi adczĄący ch przy znane sty pe n d a.
l

i

B/ KONGERT JES|ENNY zudział em m.in. Beaty Rybotyckiej
i

Jacka Wojcickiego

W Krakowie' przy nĄbardziej muzycznej ze wszystkich jego ulic _
przy Basztowej 9, W Sali Koncertowej Państwowej Szkoł y
Muzycznej ll st' odbył się Koncert Jesienny. Koncert to był
zalzarowanY, jak na to miasto przystał o ' Muzyczną magię
roztaczali znani krakowscy czarodziĄe dŹwiękow. Beata
Rybotycka i Jacek Wojcicki, czarował a sł owem natomiast
niezastąpiona Lidia Jazgar. W swoje zaklęcia artyś ciwpleś c
zechcieli tak e występy utalentowanej mł odzie y _ podopiecznych
naszej Fundacji' W programie znalazł y się zatem pereł ki tak
z powa nej literatury klasycznej jak i poetyckiego repertuaru m.in.
Piwnicy pod Baranami.

C/ Pł yta

Dalsza promocja pienruszej pł yty ,,Stypendyś ci'' z utworami muzyki

klasycznej.

lll

Finanse fundacji

1/ lnformacja o wysokoś ciuzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem
ich Źródeł (np spadek, zapis, darowizna, ś rodkipochodzące ze Źrodeł
publicznych, w tym z budzetu państwa i budzetu gminy), odpł atnych
ś wiadczenrealizowanych przez fundację W ramach celÓw statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych ś wiadczeń; jezeli prowadzono dział alnoŚć
gospodarczą, wynik finansowy tej dział alnoś cioraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego
dział alnoś cigospodarczĄ do przychodu
osiągnięt ego z pozostał ych zródeł :

z

fizycznych'' 35 075,70
prawnych: 127 110,00
Nadwyzka przychodów nad kosztami z roku 2010
przychody roku 2011 .
7 431,35
Darowizny od osób
Darowizny od osób

Łącznie

zwiększĄąca

169 617 ,05

przychod ow z dział alnoś cistatutowej

Fundacja prowadził a wył ącznie dział alnoś Óstatutową. Przychody
zdział alnoŚci statutowej wyniosł y 169 617,05 w tym nadwyzka z roku
ubiegł ego 7431,35' Wynik na dział alnoś cistatutowej dochod
45 189,42 zł dochód na dział alnoś cistatutowej z uwzględnieniem
kosztów administracyjnych 43 938,69 zł , wynik na dział alnoŚci
statutowej z uwzględnieniem pozostał ych kosztow operacyjnych
43 876,61

informacja o poniesionych kosztach

:

a) realizacja celów statutowych, 124 427 ,63 zł koszty dział alnoś ci
statutowej
b) administracja (czynsze, opł aty telefoniczne, pocztowe itp'),
1 250,73 zł koszty administracyjne
c) dział alnoś ćgospodarczą- 0
d) pozostał e koszty operacyjne - 62,08

:rW

2l Dane

o'.

liczbie osób zatrudnionych W fundacji

z

podział em wedł ug
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osob zatrudnionych
a)

wył ącznie w dział alnoś cigospodarczej - 0,00 zł

ł ącznej kwocie Wynagro dzen wypł aconych przez fundacje
z podział em na Wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
b)

ś wiadczenia, z wyodrębnieniem cał oś citych Wynagrodzen osob
zatrudnionych wył ącznie W dział alnoś cigospodarcze), 0,00 zł
ł ącznie Wynagrodzenia na podstawie umÓw o dzieł o 0,00 zł
c) wysokoś ci rocznego lub przeciętnego miesięcznego
Wynagrodzenia wypł aconego ł ącznie czł onkom zarządu i innych
organow fundacji oraz osobom kierującym wył ącznie dział alnoś cią
gospodarczą z podział em na Wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne ś wiadczenia, - 0,00 zł
d) wydatkach na Wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieł a
60 220,00 zł (wył ącznie na dział alnoś Óstatutową)

udzielonych przez fundacje po yczkach pienięznych,
z podział em wedł ug ich wysokoś ci, ze wskazaniem
po yczkobiorców i warunkÓw przyznania po yczek oraz
e)

z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po yczek, O,O0 zł
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku, 46 670,19 zł Bank Millennium
g) wartoś ci nabytych obligaĄi oraz wielkoś ciobjętych udział ow lub
nabytych akcji w spÓł kach prawa handlowego ze wskazaniem tych
społ ek, - 0,00 zł
h) nabytych nieruchomoŚciach, ich przeznaczeniu oraz wysokoś ci
kwot wydatkowanych na to nabycie, - 0,00 zł
i) nabytych pozostał ych ś rodkach trwał ych, - 0,00 zł
j) wartoś ciaktywow i zobowiązań fundacji ujętych we wł aś ciwych
Sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celow
statystycznych,
naleznoś ci'.109,47 zł
zobowiązania: 0,00

3l Dane o dział alnoś cizleconej

fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usł ugi, państwowe zadania zlecone i zamowienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dział alnoś ciwspół finansowanie
nie dotyczy

'rbw

4l

lnformację
podatkowych,
podatkowych.

o

rozliczeniach fundacji z tytuł u ciązących zobowiązan
a tak e informację W sprawie skł adanych deklaracji

Fundacja na bieząco reguluje zobowiązania z tytuł u podatku
dochodowego od osób fizycznych. Skł adne deklaracje: P!T-4R, PlT-1 1,
clT-8, clT-go
Prezes Fł lndacji
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Kraków, dnia 11.04.2012

r.

Uchwał a ZarzaduFundacji o zatwterdzentu Sprawozdania za rok 2O7I

Z

dniem 11 kwietnia 2012 roku Zarząd Fundacji

Agnieszka Draus

-

wiceprezes' Klementyna Górka

w skł adzie: Bozena Breksa -

-

prezes'

wiceprezes' zatwierdza sprawozdanie

merytoryczno-finansowe za rok 201I dział alnoś ciFundacji Pro Musica Bona.

Frezes Fuł rdacji
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