SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „PRO BONO PL”
ZA OKRES OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529, z późn. zmianami)
sporządzono sprawozdanie zawierające w szczególności:

1) nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRSu wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i
adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych Fundacji,
Fundacja „PRO BONO PL”
ul. PodchorąŜych 83/4
00-772 Warszawa,
NIP 5213563238
REGON 142345803
Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19.04.2010 r., pod numerem 0000354099.
Podmiot takŜe wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Członkowie Zarządu:
Ryszard Romanowski –Prezes Zarządu, zam.: 02-835 Warszawa, ul. Elegancka 8 m. 9
Izabela Smołokowska –Wiceprezes Zarządu, zam.: 00-722 Warszawa, ul. PodchorąŜych 91 m. 22

Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, edukacji i rozwoju podstaw
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a takŜe w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, wolontariatu i dobroczynności oraz inicjowania
współpracy z innymi narodami.

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŜe
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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1.

organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak
równieŜ innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w
zakresie objętym celem Fundacji,

2.

prowadzenie

działalności

wydawniczej

w

zakresie

objętym

celem

Fundacji,

( w tym na nośnikach magnetycznych i cyfrowych )
3.

inicjowanie oraz wspieranie tworzenia zakładów opieki zdrowotnej oraz innych instytucji ochrony i
promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach, w tym organizowanie opieki nad dziećmi
chorymi i niepełnosprawnymi,

4.

dofinansowywanie instytucji ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowanie i finansowanie
zakupu sprzętu medycznego oraz wyposaŜanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,

5.

ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i
pomocy specjalistów,

6.

zakup Ŝywności, odzieŜy, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej,

7.

organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,

8.

fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróŜniającym się w zakresie objętym
celem Fundacji, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieŜy,

9.

propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym finansowanie projektów wdraŜającym
rozwiązania proekologiczne,

10. inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów oraz imprez kulturalnych i sportowych,
11. wspieranie młodych talentów sportowych, w tym organizowanie pomocy materialnej w formie
stypendiów, przydzielania nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewniania moŜliwości
treningu,
12. organizowanie i finansowanie staŜy, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangaŜowanych w
działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
13. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym,
instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym,
działającym w przedmiocie zbliŜonym z celem Fundacji,
14. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność
w zakresie objętym celem Fundacji,
15. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk
naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.
16. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych
17. promowanie i organizacja wolontariatu wśród młodzieŜy i dorosłych.

1. Program Młoda Polska Filharmonia
To projekt Fundacji Pro Bono PL realizowany w partnerstwie z Grupą Zwierciadło. Powstał na bazie 10letniego doświadczenia zespołu Fundacji przy programie stypendialnym Otwarta Filharmonia Agrafki
Muzycznej. Dzięki zgromadzonej w ten sposób wiedzy dotyczącej sytuacji młodzieŜy kształcącej się w
szkołach muzycznych II stopnia oraz jej dalszego rozwoju zawodowego opracowano koncepcję, która
byłaby odpowiedzią na potrzeby nastoletnich muzyków. Młoda Polska Filharmonia oferowała uczestnikom
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– uczniom szkół muzycznych II stopnia w wieku 15 – 20 lat - moŜliwość wspólnego muzykowania, kontakt z
międzynarodowej sławy artystami czy pracę pod okiem doświadczonego dyrygenta. Celem projektu była
popularyzacja muzyki klasycznej, gry orkiestrowej oraz najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia.
Projekt MPF w 2011 roku składał się z 3 etapów:
1. Ogólnopolskie przesłuchania dla uczniów szkół muzycznych II stopnia z całej Polski odbyły się 28 i 29
maja 2011 r. równocześnie w 2 szkołach muzycznych w Warszawie. Komisje składające się z członków
polskich orkiestr symfonicznych oraz doświadczonych pedagogów oceniały 131 kandydatów na podstawie
10-minutowego repertuaru dowolnego oraz repertuaru orkiestrowego wskazanego przez egzaminatorów.
Lista 39 osób, najlepszych młodych muzyków została zaproszona do gry w orkiestrze. W ramach projektu
osoby te otrzymały stypendia w wysokości 1200 zł dla kaŜdego młodego muzyka.
2. Tygodniowe bezpłatne warsztaty orkiestrowe dla 39 laureatów odbyły się w dniach 23 – 30 września
2011 r. w Konstancinie-Jeziornie.
3. Ogólnopolska trasa koncertowa w dniach 1 – 6 października 2011 r., która obejmowała sześć koncertów
w renomowanych salach, duŜych miast Polski:
- Bydgoszcz, “49. Bydgoski Festiwal Muzyczny” Filharmonia Pomorska
- Puławy, Międzynarodowy Festiwal “Wszystkie Strony Świata” Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika
- Kraków. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
- Wrocław, Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego
- Poznań, Teatr Polski
- Warszawa, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
Młodzi polscy muzycy mieli moŜliwość nie tylko współpracy z wybitnymi osobowościami świata muzyki,
przekonali się, Ŝe wspólna praca i występy w orkiestrze na wysokim poziomie są wielką wartością dla
kaŜdego muzyka.
2. Program Sielce Wiosną 2011 – Reaktyw(iz)acja
Działanie współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Fundacja Pro Bono PL aktywnie uczestniczyła w tzw. Partnerstwie dla Mokotowa na terenie miasta
Warszawy. Jest to nowatorski program tworzenia mechanizmów stałej współpracy podmiotów z róŜnych
sektorów i zaangaŜowanych w procesy polepszania sytuacji w lokalnej społeczności. W partnerstwie
uczestniczą przedstawiciele administracji samorządowej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i
słuŜby porządkowe. Fundacja Pro Bono PL zaangaŜowana była w programie jako lider na rzecz budowy
partnerstwa na terenie wyznaczonego obszaru miejskiego - Sielc na warszawskim Mokotowie.
W roku 2011 zorganizowano min:
1. Cykl 3,5-miesięcznych warsztatów dla dzieci i młodzieŜy z rejonu Sielc.
Utworzono 7 grup warsztatowych, w ramach których wyspecjalizowani instruktorzy prowadzili zajęcia
plastyczne, filmowe, taneczne, krajoznawcze, edukacyjne na temat innych kultur i dobrych manier.
2. Drugi Festyn Sąsiedzki na skwerze pomiędzy mieszkalnymi budynkami. W jego ramach zorganizowany
został min. jarmark dla lokalnych wytwórców i artystów. Równolegle prowadzone były róŜnorodne akcje i
happeningi, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz występy sceniczne. Prezentowały się lokalne
organizacje pozarządowe i oświatowe. ZaangaŜowani instruktorzy animowali działania integracyjne i
rozwijające poczucie toŜsamości i identyfikacji z lokalną społecznością.
3. Dancing na Sielcach. Impreza miała charakter zabawy z „dawnych czasów”. Wydarzenie wzbudziło
sentyment i duŜą sympatię mieszkańców Sielc. Działanie skierowane było do starszego pokolenia, tym
niemiej jednak zaangaŜowało wszystkie grupy wiekowe. Tańcom towarzyszył mini-poczęstunek oraz
warsztat tworzenia kotylionów. Repertuar muzyczny był zróŜnicowany, pozwalający na udział w zabawie
wszystkim chętnym.
Cały program cieszył się ogromnym zainteresowaniem przynosząc konkretne efektywna rzecz aktywizacji i
integracji lokalnej społeczności, promowania szlachetnych wzorców i poszerzenia oferty rozrywkowej i
oświatowej.
3. Aplikacje na rzecz uzyskania finansowania projektów realizowanych
w roku 2012.
Jesienią 2011 roku złoŜone zostały aplikacje o dofinansowanie statutowych działań fundacji wspierających
kulturę i edukację. Min. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioskowano w ramach
czterech priorytetów ukierunkowanych na rozwój kultury w zakresie muzyki, teatru i czytelnictwa.
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3) informację

o

prowadzonej

działalności

gospodarczej

według

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Przedmiot działalności wg wpisu do rejestru KRS:
-

reklama

-

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

-

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

-

sprzedaŜ detaliczna ksiąŜek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-

sprzedaŜ detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

-

sprzedaŜ detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-

sprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub internet

-

wydawanie ksiąŜek

-

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

-

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-

działalność produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

-

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-

działalność związana z projekcją filmów

-

działalność portali internetowych

-

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

-

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-

działalność agencji reklamowych

-

działalność fotograficzna

-

działalność związana z tłumaczeniami

-

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

-

wypoŜyczanie i dzierŜawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

-

wypoŜyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

-

pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

-

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

-

nauka języków obcych

-

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

-

działalność wspomagająca edukację

-

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

-

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

-

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

-

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

-

działalność obiektów kulturalnych

-

pozostała działalność związana ze sportem

-

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
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W roku 2011 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w ramach usług:
-

reklamowych i otrzymała przychód 44.280,00 zł

-

organizacji przedstawień i otrzymała przychód 3.700,00 zł

4) odpisy uchwał Zarządu Fundacji,
W załączeniu.
5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i budŜetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeŜeli prowadzono działalność gospodarczą - wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;

31.12.2011
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

760.932,83
0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

760.932,83

1. Darowizny – osoby fizyczne

500.000,00

2. Darowizny – osoby prawne:
- Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE

3. Dotacje:
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy -Dzielnicy Mokotów

Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług,
towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaŜy usług

Pozostałe przychody operacyjne
Zarachowanie przychodu – środki trwałe otrzymane w
darowiźnie – do wysokości zamortyzowanej w roku 2011

203.236,77
57.696,06

31.12.2011
47.980,00
47.980,00

31.12.2011
4.720,00
4.720,00

Przychody finansowe
Odsetki bankowe od lokat

ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAśY (D-E)

31.12.2011
2.978,11
2.978,11

46 000,00 zł

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł wynosi 5,88%
Fundacja nie otrzymała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów
statutowych.
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6) informację o wysokości kwot przeznaczonych na:
a) realizację celów statutowych fundacji,

31.12.2011
Koszty realizacji zadań statutowych

586.519,28
22.680,00
563.839,28

Świadczenia pienięŜne
Świadczenia niepienięŜne

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ
STATUTOWYCH W 2011 r.
PROGRAM „AGRAFKA MUZYCZNA”
500-01-1200-S Dotacje AGRAFKA MUZYCZNA

500-02-1405

500-03-1405

586 519,28

22 680,00 22 680,00
22 680,00

PROGRAM „SIELCE WIOSNĄ 2011-Reaktyw(iŜ)acja” 65 510,23 65 510,23
Organizacja szkoleń, koncertów, spotkań, wydarzeń
Działania oper. SIELCE WIOSNĄ 2011Reaktyw(iŜ)acja- Miasto Stołeczne WarszawaDzielnica Mokotów
57 696,06
Działania oper. SIELCE WIOSNĄ 2011- Fundacja
PRO BONO PL
7 814,17

500-04-1302
500-04-1405
500-04-1406
500-04-1504
500-04-1510

457 224,09 457 224,09
PROGRAM „MŁODA POLSKA FILHARMONIA”
Działania oper. MŁODA POLSKA FILHARMONIAFundacja PRO BONO PL
457 224,09
Koordynatorzy projektów
27 685,00
Organizacja szkoleń, koncertów, spotkań, wydarzeń
384 723,09
Promocja
44 280,00
Telefony komórkowe
500,00
Transport lokalny
36,00

550-1301
550-1302

KOSZTY PROGRAMÓW OGÓLNE
Wynagrodzenia PROGRAMOWE
Zarząd
Koordynatorzy projektów

41 104,96 41 104,96
20 117,60
14 217,60
5 900,00

550-1403
550-1406

Działania oper. PROGRAMOWE
Materiały informacyjne, broszury, CD
Promocja Fundacji

17 236,00
9 936,00
7 300,00

550-1501
550-1502
550-1503
550-1504
550-1505
550-1510
550-1511

Koszty biurowe PROGRAMOWE
Czynsz i opłaty eksploatacyjne
Energia
Telefon / fax
Telefony komórkowe
Internet, strona WWW - aktualizacja
Transport lokalny
Inne koszty biurowe (prasa)

3 751,36
738,57
11,51
36,97
2 373,37
532,34
51,60
7,00
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b) wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

31.12.2011
Koszty administracyjne
- zuŜycie materiałów
- zuŜycie energii
- usługi obce
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia
- podatki i opłaty
- amortyzacja
- pozostałe koszty
Koszty sprzedanych usług

33.414,06
9.146,69
2,88
6.465,87
14.650,00
290,00
2.858,62
0,00
1.980,00

c) działalność gospodarczą,
31.12.2011
Koszty sprzedanych usług

1.980,00

d) inne wydatki,
Koszty finansowe
Ujemne róŜnice kursowe

31.12.2011
774,11

7) dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniosła 0 osoby.
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z tytułu umowy o pracę: 0,00 zł

c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2011 roku
wyniosły: 0,00 zł

d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
W roku obrotowym 2011 wynagrodzenia brutto z tytułu umów zlecenia wyniosły 12.700,00 zł.
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e. udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich poŜyczek,
Nie dotyczy.

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Fundacja posiada następujące środki pienięŜne w banku:
Millennium Bank S.A.
02-593 Warszawa
ul. Stanisława śaryna 2A

1) rachunek bieŜący 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259 PLN

15.679,34 zł

2) lokata bankowa

200.000,00 zł

Łącznie

215.679,34 zł

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Nie dotyczy.

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Nie dotyczy.

i. nabytych pozostałych środkach trwałych,
-

Fundacja w roku 2011 nabyła:
KOMPUTER APPLE MACBOOK+OPROGRAMOWANIE+TORBA 14.344,80 zł
APARAT CANON EOS+WYPOSAśENIE 13.471,50 zł
OSPRZĘT DO MODERENIZACJI SERWERA 2.607,60 zł

-

Fundacja w roku 2011 otrzymała w darowiźnie:
KOMPUTERY+SERWER (uŜywane)
KOPIARKĘ

Wyszczególnienie
I. Wartość
początkowa
Stan na początek
roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Drobne
wyposaŜenie

Razem

0,00

0,00

0,00

37.423,90
0,00
37.423,90

6.223,80
0,00
6.223,80

43.647,70
0,00
43.647,70
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II. Umorzenie
Stan na początek
roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
III. Wartość
księgowa

j. wartości

aktywów

i

0,00

0,00

0,00

2.858,62
0,00
2.858,62
34.565,28

6.223,80
0,00
6.223,80
0,00

9.082,42
0,00
9.082,42
34.565,28

zobowiązań fundacji

ujętych we

właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa na 31 grudnia 2011 r:

252.003,25 zł

Zobowiązania i rezerwy na 31 grudnia 2011 r:

5.737,90 zł

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
Fundacja w roku 2011 realizowała zadanie publiczne pod nazwą: „Sielce Wiosną 2011 –
Reaktyw(iŜ)acja”, w ramach dotacji przyznanej przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Mokotów
na podstawie umowy MOK/WSZ/B/VI/1/6 NR 37/2011/GZ886.
Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31.10.2011 r.
Zadanie było realizowane w Warszawie, na terenie dzielnicy Warszawa Mokotów na osiedlu Sielce
Koszt zadania wyniósł: 65.510,23 zł
Sfinansowano zadanie ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Mokotów: 57.696,06 zł.

9) informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja na dzień 31.12.2011 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa do dnia 31 marca kaŜdego roku deklarację CIT-8 wraz z załącznikami.
Fundacja składa do 31 marca kaŜdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek
dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
W roku 2011 nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.

Warszawa, 02 marca 2012 r.
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