
 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Pro Musica Humana” 

za rok 2015 
 

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. 

Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn i innej działalności statutowej. 
 

Na 31.12.2015 r. wynik finansowy brutto wynosił - 1 698,38 zł. (strata) 
 
   

W roku 2015 przychody wyniosły            85 879,09 zł.  
Na przychody składają się: 
 

składki statutowe           –     204,  00 zł. 

wypożyczanie instrumentów          –    2 530,00 zł. 

wynajem powierzchni użytkowej szkoły        –    1 750,00 zł. 

koncerty w kraju i zagranicą         –  25 340,00 zł. 

partycypacja finansowa szkoły w organizację kursów dokształcających     –  16 175,00 zł. 

odpis 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska  –    3 433,50 zł. 

darowizny indywidualne          –  26 550,00 zł. 

partycypacja finansowa szkoły w opracowanie dokumentacji technicznej związanej z remontami   –    2 050,00 zł. 

partycypacja finansowa w kursie przygotowawczym oraz konkursach pianistycznych    –    7 810,00 zł. 

odsetki od lokat bankowych          –        36,59 zł., 
 

Na realizację zadań statutowych wydano             87 577,47 zł. 
Koszty działalności Stowarzyszenia:(opłata za sprawozd. finans. w sądzie,  

materiały biurowe, opłaty bankowe)                  347,82 zł.  

Pozostałą kwotę tj.  87 229,65 zł. przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia  

dzieląc ją w następujący sposób: 
 

 

I.  WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE  

     I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu)   5 936,25 zł. 
 

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego     2 810,00 zł. 

- współorganizacja kursu gitarowego i pianistycznego dla uczniów innych szkół   1 590,00 zł. 

- dofinansowanie do wycieczki edukacyjnej klasy trzeciej i Dnia Sportu    1 536,25 zł. 
 

II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu)  37 509,39 zł. 
- zakup części do instrumentów i ich obsługa serwisowa         3 798,10 zł. 

- remont fasady frontowej, dachu i bramy szkoły: (opracowanie projektu architektonicznego,  

  dokumentacji przetargowej i wynagrodzenie inspektora nadzoru      11 633,00 zł. 

- zakup oświetlenia do holu szkoły           3 074,88 zł. 

- zakup tablic ogłoszeniowych, tablicy interaktywnej i stojaka na rowery      3 096,48 zł. 

- cyklinowanie i malowanie parkietu          3 500,00 zł. 

- serwis kserokopiarki + papier, tusz, toner          6 363,63 zł. 

- pranie i prasowanie firan oraz zakup drobnych elementów wyposażenia szkoły     2 043,30 zł. 

- współorganizowanie szkolenia BHP dla pracowników szkoły       4 000,00 zł. 
 

III. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY(§6 pkt 2 Statutu)       6 604,00 zł. 
- współorganizacja warsztatów muzycznych obejmujących wszystkie epoki muzyczne 

  ( dla: organistów, pianistów, instrumentów smyczkowych i warsztaty kompozytorskie)     6 604,00 zł. 
 

IV. PROPAGOWANIE  OSIĄGNIĘĆ  DYDAKTYCZNYCH ORAZ  PEDAGOGICZNYCH  

       I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI  ORAZ  KULTYWOWANIE  TRADYCJI  

       POLSKIEJ EDUKACJI  ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu)    37 180,01 zł. 
- dofinansowanie wyjazdów orkiestry, chóru oraz solistów na koncerty, konkursy, przesłuchania  

  (Brzesko, Nowy Sącz, Chojnów, Katowice, Olsztyn, Szczecin, Tymbark)     12 112,48 zł.  

- zakup biletów lotniczych do Francji na koncerty pianistów (VI 2015) i kwartetu smyczkowego (X 2015)   5 531,00 zł. 

- współorganizacja 2 konkursów pianistycznych „Chopin pod Wawelem” i „Konkurs im. I. Rolanowskiej”  5 067,22 zł. 

- współorganizacja konkursu kompozytorskiego z okazji „Światowych Dni Młodzieży”      4 564,20 zł. 

- współorganizacja konkursu organowego              320,00 zł. 

- wynajem sali na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, na ślubowanie uczniów nowoprzyjętych  

  oraz na uroczystość jubileuszu szkoły          6 826,50 zł. 

- druk plakatów i zaproszeń oraz transport instrumentów na koncerty       1 481,72 zł. 

- zakup nut i wydruk materiałów nutowych          1 276,89 zł. 


