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Fundacja Pro Musica Bona
ul. Basztowa 9
31-134 Krakow

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
Kryspinów 275
32-060 Liszki

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

Celami statutowymi Fundacji są: wspieranie dział alnoś ci w zakresie
edukacji ańystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji
w zakresie szkolnictwa muzycznego, wspieranie osob uzdolnionych
i utalentowanych muzycznie, które znajdują się w szczegolnie trudnej
sytuacji materialnej lub zyciowej.
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Fundacja zrealizował a następujące cele statutowe w 2012 roku'.

1l Finansowanie lekcji mistrzowskich, spotkań z wybitnymi artystami
i pedagogami, i in.

Łukasz DYCZKO sfinansowanie udział u W Vll Letniej
Akademii lnstrumentow Dętych
(Myś libórz, 30. 07._ 07. 08. 2012 roku)
sfinansowanie udział u w Vlll
Bes ki d zki ch Wa rs ztatach
Skrzypcowych w Rycerce Górnej
2012 rok
sfinansowanie lekcji u prof. Andrzeja
Zaryckiego
sfinansowanie udział u
w Międzynarodowych Warsztatach
Pianistycznych, Kielce 2012 rok
sfi na nsowan ie wypozyc zenia
instrumentu
sfinansowanie udział u w Kursie
Mistrzowskim w Dusznikach Zdroju
2012 rok
Xll Zimowe Warsztaty Fletowe
Wał brzych-Szczawno Zdroj (960 zł )
sfi nansowanie konsu ltacji
pianistycznych
organizacja pro mocj i kon certowej
lekcje u prof. Andrzeja Zaryckiego
zakup akcesoriów muzy cznych
dofinansowanie zakupu skrzypiec
(1000 zł )
zakup a kceso riów m uzycznych
dofinansowanie remontu instrumentu
sfinansowanie konsultacj i

pianistycznych
futerał  na instrument
sfi nansowan ie konsu ltacj i

wiolonczelowych

Magdalena TUREK

Zofia SYDOR

Jakub KUSZLIK

Aleksandra KULS

Szymon MICHALIK

Elzbieta TOMPOLSKA

Paweł  PAPRocKl

Zofia SATAŁA
Zuzanna ROSA
Julia BŁACHUTA
Jakub MICHALAK

Marian MICHALSKI
Mił osz MRoZoWSKl
Szymon NEHRING

Aleksandra JACKIEWICZ
Konrad BARGlEŁ



2l Zorganizowanie i finansowanie przedsięwzięó artystycznych,
sympozjow i konferencji w Polsce i za granicą z udział em artystow
inaukowcow polskich oraz zagranicznych W celu wymiany myś li
i doś wiad czen'.

A/ Widowisko muzyczne dla dzieci ,,KOPCIUSZEK"
zmuzyką Mariana Lidy i aran acją lreneusza Boczka.
Sala Konceńowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st.
im. Wł adysł awa Zeleńskiego W Krakowie
20 grudnia 2012
przygotowanie muzyczne. An na Szyniarowska
przygotowanie sceniczne. Barbara Adamik
soliś ci wydział u wokalnego i orkiestra PSM ll st.
im. W. Zeleńskiego W Krakowie pod' dyr. Joanny Slusarczyk

B/Widowisko muzyczne dla dzieci ,,SERDUSZKO ZLODU"
Sala Koncertowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st'
im' Wł adysł awa Zeleńskiego W Krakowie
10 lutego 2012
muzyka: Marian Lida, sł owa: Anna Swirczyńska
przygotowanie sceniczne: Barbara Adamik
soliŚci wydział u wokalnego i orkiestra PSM ll st.
im. W. Zeleńskiego W Krakowie pod. dyr. Joanny Ślusarczyk

c/ Koncert,,KOLĘDOWANlE PoKoLEŃ''
z udział em stypendystów Fundacji Pro Musica Bona,
prowadzenie Lidia Jazgar
Sala Koncertowa PSM ll st. im. W. Zeleńskiego w Krakowie,
1 5 styczn a 2012 roku

E/ Stworzenie nowego cyklu koncertów ,,MŁoDoŚc MUZYKA
MARZENIA" w celu promowania artystycznego stypendystow
Fundacji (w 2012 roku wystąpili: Aleksander Daszkiewicz, Wiktoria
Biał ostocka i Krzysztof Ksiązek)

3l Współ praca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi
w zakresie dział alnoś ci artystycznej i edukacyjnej.

N Przygotowanie do realizacji dwóch koncertów powierzonych
nam przez Kopalnię Soli w Wieliczce: jednych z najwazniejszych
wydarzeń ańystycznych, ktore odbywają się w tym niezwykł ym
miejscu - Konceńu Noworocznego (gala operowa) oraz Konceńu 
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Karnawał owego (występ zespoł u Brathanki) polegające na
kom pleksowej organizacj i i m prez.

B/Stał a wspoł praca z Państwową Szkoł ą Muzyczną ll st
w Krakowie.

C/Realizacja projektu ,, Muzyka ponad granicami. Kulturalny most
między Polską i Ukrainą' odessa, Krakow W ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury Polsko-Ukraińska Wymiana
Mł odzie y.

4l Przyznawanie stypendiów dla
artystycznie.

osob wybitnie uzdolnionych

Fundacja Pro Musica Bona przyznał a

stypendia
w wysokoś ci 2O0 zł otych miesięcznie
od 1 listopada 2012 do 31 sierpnia 2013 roku

Zuzanna Bachmińska
Wiktoria Biał ostocka
Mał gorzata Biela
Aleksander Daszkiewicz
Magdalena Drozd
Dominika Grzybacz
Lucyna Jarząbek
Natalia Jarząbek
Gabriela Kawecka
Bartł omiej Kokot
Rozalia Kierc
Krzysztof Ksiązek
Hubert Zapior
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5/organizac1a i finansowanie ro nych projektow artystycznych
i edukacyjnych.

Al Szkolny Koncert Noworoczny poł ączony z warsztatami
scenicznymi NAU CZY CIELE UCZNIOM
Sala Konceńowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st.
im. Wł adysł awa Zeleńskiego W Krakowie
6 stycznia 2012

B/ Doroczny KONCERT STYPENDYSTOW
Sala Konceńowa Państwowej Szkoł y Muzycznej ll st.
im. Wł adysł awa Zeleńskiego W Krakowie
18 listopada2012 roku

G/ Pł yta

Przygotowanie, nagranie i promocja pł yty ,,Hej kolęda kolęda...''
z najpiękniejszymi kolędami W nowych aran aĄach lreneusza
Boczka, W interpretacji zdolnej mł odzie y krakowskiej
podopiecznych Fundacji Pro Musica Bona. Wybrane wiersze
bozo n a rod ze n i ow e czyta Te resa B u dz i sz-Krzy anows ka'

III Finanse fundacji

1l lnformacja o wysokosci uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ich Źródeł  (np spadek, zapis, darowizna, ś rodki
pochodzące ze Źrodeł  publicznych, W tym z budzetu państwa
i budzetu gminy), odpł atnych Świadczeń realizowanych przez
fundację W ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów
tych ś wiadczeń; jezeli prowadzono dział alnoś c gospodarczą,
wynik finansowy tej dział alnoś ci oraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z dział alnoś ci gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostał ych Źrodeł ,

Dorowizny od osÓb fizycznych 41 725,67 zł
Darowizny i dotacje od osób prawnych 146 429,00
Fundacja osiągnęł a przychody z nieodpł atnej dział alnoś ci
statutowej
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Fundacja prowadził a wył ącznie dział alnoś Ó statutową wynik na
dział alnoś ci statutowej dochod 35 124,24 zł  dochód na
dział alnoś ci statutowej z uwzględnieniem kosztow
administracyjnych 26 341,14 zł

informacja o poniesionych kosztach :

a) realizacja celÓw statutowych, 196 907,04 zł  koszty dział alnoś ci
statutowej
b) administracja (czynsze, opł aty telefoniczne, pocztowe itp'),
8 780,36 zł  koszty administracyjne
c) dział alnoś c gospo darczą,O
d) pozostał e koszty 2,74 zł

2l Dane o'.

a) liczbie osób zatrudnionych W fundacji z podział em wedł ug
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wył ącznie w dział alnoŚci gospodarcze1, - 0
b) ł ącznej kwocie Wynagro dzen wypł aconych przez fundacje
z podział em na Wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
ś wiadczenia, z wyodrębnieniem cał oś ci tych Wynagrodzen osÓb
zatrudnionych wył ącznie W dział alnoś ci gospodarczej, 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
organów fundacji oraz osobom kierującym wył ącznie dział alnoś cią
gospodarczą z podział em na Wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne ś wiadczenia, 0
d) wydatkach na Wynagrodzenia z umów zlecenia i dzieł a
53 348,00 zł
z tego na dział alnoŚÓ statutową 47 998,00 oraz na koszty
administracji 5 35O,OO

e) udzielonych przez fundacje po yczkach pienięznych,
z podział em wedł ug ich wysokoś ci, ze wskazaniem
po yczkobiorcow i warunków przyznania po yczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po yczek, 0
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku, 18 219,83 zł  Bank Millennium
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g) wartoś ci nabytych obligacji oraz wielkoś ci objętych udział ów lub
nabytych akcji w społ kach prawa handlowego Ze wskazaniem tych
społ ek, - 0
h) nabytych nieruchomoś ciach, ich przeznaczeniu oraz wysokoś ci
kwot wydatkowanych na to nabycie, - 0
i) nabytych pozostał ych ś rodkach trwał ych, - 0
j) wańoŚci aktywÓw i zobowiązań fundacji ujętych we wł aś ciwych
Sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celow
statystycznych,
naleznoś ci 25 242,82 zł  zobowiązania 16 724,47 zł

3l Dane o dział alnoś ci zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usł ugi, państwowe zadania zlecone i zamowienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dział alnoś ci współ finansowanie

Dotacji z NCK na realizaĄę projektu ,, Muzyka ponad granicami.
Kulturalny most między Polskąi Ukrainą' 50 000,00
Ze Środków wł asnych wydano ł ącznie 15 420,45
Łącznie 65 420,45

4l lnformację o rozliczeniach fundacji z tytuł u ciązących zobowiązan
podatkowych, a tak e informację W sprawie skł adanych deklaracji
podatkowych.

Fundacja na bieząco reguluje zobowiązania z tytuł u podatku
dochodowego od osób fizycznych' Skł adne deklaracje: P|T-4R,
PIT-1 1, CIT-8, CIT-g/0
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