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sPRAWoZDANlE z DzlAtALNoścl sToWARzYszENlA, PRzYJAclÓŁ zEsPoŁu P|EśNl l TAŃcA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEI

W ROKU 2011

Przygotowane zgodnie z ukladem określonym W rozporządzeniu minjstra spraw]edljwości Z 8

maja 2oo1 r' w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalnościfundac]'i (Dz' LJ' 2001'

nr 50, poz' 529 ze Żm')'

1) 5 2 pkt 1 rozporządzenia

. Nazwa,siedŹiba i adres

stoWarzyszenie Przy.iaciół ze5połu Pieśni i Tańca Politechniki WarszaWskiej

ul' L' WarVńskiego 12,00-663 WarszaWa

. Data Wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, Nr KRs Wraz ze statystycznym

numerem identyfikacyinym w systemie REGON

organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy dla m' st' WarsŻawy W Warszawie' xLl

Wvdział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego - Nr KRs 0000380207 ( rejestr

prŻedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń, innych or8anizacji społecznych i zaWodoWVch'

Fundacji i publicznych zakładóW opjeki zdrowotn€j) - data Wpisu 10'03'2011 r'

Nr identyfikacyjny w systemie REGoN M2aĄ5a59

Nr identyfikacji podatkowej Nlp 701-028-52-32

. Dane dotycŻące czlohkóW zarządu stowarŻyszenia ( imię i nazwisko Według

aktualnego Wpisu W rejestrze 5ądowym)

Prezes Zarządu ]oanna szczepańska

czlonek zarządu Wiesław ljlikowski

cŻłonek Zarządl] Krzysztof Paweł Kaliński

członek Zarządu Elżbieta cŻerwińska

skarbn]k stowarzYszenia PawelZbigniewŻarernba



. określenie celów statutoWvch

Statutowym celem Stowarzyszenia (S 7 Statutu)jest:

'/ integracja środowiska bytych iobecnych członków Zespołu Pieśni lTańca Politechniki

Warszawskiej, zwanego dalej Zespolem oraz jelo plzy]ac:ól;

'/ wspieranie wysiłków władz Politechniki WarsŻaWskiej na rzecz jej TozWojU olJŻ

integracja środowiska itworzenie więzóW koleżeńskich pomiędzy abso]wentami i

przyjaciółmi Uczelni i Zespołu;

"' podejmowanie wszechstronnych działań Żmierzających do podtrzymywania tradyc]i

narodowej, ochrony dóbr kUltury, pielęgnowania polskości oraz rozwojU świadomości

narodowej, obywatelskiej iku|turowej poprzeŻ popularYzację ikultywowanie polskiej

mulyl:, piesni i tanca ludowego;
y' wychowywanie śWiadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej poprzez roŻwljanie

wiród dzieci, młodzieży idorosłych Wrażliwości jŻamltowanla do piękna polskiego

folkloru;
/ kształtowanie Wrażliwości estetycŻnej a zwlaszcza podnosŻenie kultury mlrzycznej

oraz edukacji, naLlki, ośWiaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłch;

/ upowszechnianie i rozwijanie postaw i Waftości humanistYcznYch i obywate]skich

umożliwiających dzieciom, młodzieŹy i dorosłym uczestnjctwo W żyCiL] krajU'

kulturze, aktywność

działań
Wśród

społeczeństwa i środoWiska;
/ inicjowanie iorganizowanie działań promujących uczestnictwo W

twórczą, zdrowy stylżycia oraz aktywny wypoczYnek;

/ wspomaganie rozwoju Wspó|not i 5połeczności lokalnych popTŻez animowanie

Wspólnot lokalnych i rozwijanie aktywności ku|turalnej i ańystycznej

m iesZka ńcóW aglomeracji Wa rszaWskiej;

/ dz]aIafria na rzecz integracji europe.jskiej oraz rozwijania kontaktów i W5półpracy

między 5połeczeństwami;
r' promocJa i o'Bani7acja WolonLariŻlu'

2) s 2, pkt. 2 rozporŻądzenia

i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celóW

także opis głóWnych zdarzeń prawnych W jej działalnoścl o skutkach

Zgodnie z S 8 StatLrtu Stowarzyszenie realizuie swoje cele poprzez:

. Zasady, fo rn'ry

statutowych, a

finansowych

/ działalność sceniczną i muzyczną;
/ Wspóior8anjzowanie lmprez artystYcŻnych;
/ zbieranie i wvkorzystywanie fachowej informacjl i dokumentacji i prowadzenie

działalności edukacvjnej i informacyjnej W dziedzinie polskiej tradycji lUdowej:



Wymianę informacji o pracy stowarzyszenia, ZespołU, innych zespolów,oraz o

i.pr"'u.r'' tulau'ulnvch {wyitępy chóróW, orkiestr, zespolóW baletowych)' które

moglyby oudzic /ainteresoWanie członków stowar7yszeri"I

okr!sowe spotkania, organizację oraz ucŻestnictwo w imprezach iuroczvstościach

okolicŻnościowych;
wspieranie kierownictwa, rady ańystycŻnej i rady Zespołu We Wszelkich działani2ch

malą.ych n" celu podniesienie je8o poziomu artystycznego i usprawnienje jego

funkcjonowania;
zapoznawanje aktualnych członkóW Zespołu z jego tradycją, twórcami programu'

i 15l/uktorami i osiąBnięciami ańy,lycznymi;
współdzialanie i Współpracę z władzami Politechnlki WarsŻawskjej' ze

stowarzYszeniem AbsolwentóW Po|itechniki Warszawskiej olaz innymi

stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie ucŻelni;

organizowanie i prowadzenie różnych form Wypoczynku dzieci, młodzieży i dolosłVch;

Wspieranie mlodzieżV W samorozWoju poprzeŻ umożliwien]e uczestnicŻenia W

różnego typu aktywności tWórczej i kulturalnej;

organizowanie iprowadzenie WarsztatóW oraz szkoleń dla młodzieŹy idorosłych z

dziedziny polskiej mUZVki itańca ludoWego;

tworzenie i wdrażanie programóW oraz projektów zgodnych z ceLamistowarzyszenia;

działalność edYtorską, w tYm opracowywanie materiałóW poświęconych

problematyce zSod'1ej / celani SrowarzYs/en;a;

organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodkóW o charakterze edukacyjnym;

współpracę z innYmiorganizacjami kulturalnymiw kraju iza granicą;

promocję Zespołu w kraju iza granicą.

W naWiązaniu do powyższego stoWarzyszenie W 2o12 roku reaLjzowalo dzjałalność statutoWą

poprzez:

1' Działalność statutową bieżącą, pole8ającą m'in' na zakupie d]a Zespołu Pieśni iTańca

PW niezbędnego Wyposażenia (elementy strojóW ludowych, Wyposażenie sali prób'

zakup walizek nieŻbędnych do przewożenia strojów ludowych Zespołu)' zakuple dla

członkóW Zespołu istowarŻyszenia biletóW Wstępu na ]mprezy kulturalne (m'in' na

koncert,,Łączy nas Wisła" w Mateczniku l\'4azowsze, zakupie dla cŻłonków Zespołu

poczęstunku W trakcie reaIizowanych przez Zespół koncertów' Współorganizację

W5pólnych dla członków Zespołu i stowarzyszenia spotkań śWjątecznych'

2' Wspólor8aniŻację imprez artystycŻnych i koncertów Zespolu Pieśni i Tańca

Politechniki Warszawskiej:

. KonceTt W dniu 23 lipca 2011 r pod pomnikiem chopina W Łazienkach w ramach

festiwalu,,Chopiniana - 9 dni Fryderyka Chopina",

. Konceft pt,,Znad Wisły" W dniu 8 sierpnia 2011 W sierpcu,

. Koncert W dniu 24 Września 2011r' W Łazienkach Królewskich _ W Amfiteatrze



Uczestnictwo ioprawa ańystyczna Gali ,,Zlotej Księ8i" na Politechnice Warszaw5kiej

w dniu 16 listopada 2011r.,

. Koncert ,,Wieczór Wigilijny 2o11 _ ,,Jasełka" - Jubilellszowe prezentacje na MaZoWsZu

3.

W dniu 18 grudnia 2011 r. W Płocku,

Koncert w dniu 18 grudnia 2011 roku na Placu Teatralnym w Warszawie podczas "V I

WarszaWskich spotkań wigjlijnvch"

Realizację programóW:

_ Jubileusz 60-lecia zespolu Pieśni i Tańca Politechniki WarszaW5kiej

stowarzyszenie Współorganizowało i WspółfinansoWało jubieusz 60'lecia Zespołu

Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej poprzeŻ:

. organizację Balu lubileusŻowego w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej'

. Współorganizowanie koncertów jubileusŻowych _ umowa o wvnajmern ęa]i Ż PZLPiT

Mazowsze,

. montaż i wydanie dwuplytowego albumu będącego zapisem Konceńu

Jubileuszowego w dniu 10 maja 2011 r. w Teatrze Wielkirn,

. Koncert w Au|j GłóWnej Politechniki Warszawskiej W październiku 2011 r' W ramach

cyklu koncertów ,,Wielka Muzyka w małej Auli" jako kolejnY koncertjubileuszowv

. współfinansowanie pobytu Zespołu Pieśni i Tańca Pol]technikj WarszaWskiej W

Brazylii w listopadzie 2o11 roku, będącego zwieńczeniem obchodóW jubiLeusŻowych

Zespolu.

Wyżej wymienione przedsięWzięcia stowarzyszenie realizowało głóWnie z Wlasnych

środków (gkladek, zbiórek niepublicznych, darowiŻn, zysku z działalności go5podarczej)' Na

realiŻację Jubileuszu stowarzyszenie otrzymalo róWnieź dofinansowanie od Politechniki

Warszawskiej.

3) 5 2 pkt3 rozporządzenia

. lnformacja o prowadzonej działalności gospodarczej według Wpisu do rejestru

przedsiębiorcóW l(rajowego Rejestru sądowego



PrŻychody Z działalności go5podarczej:

Działalność a rtystyczna (koncerty)

Koszty działalności 8ospodarcŻej:

Dochód działa]ności8ospodarczej W 2012 r.:

Lp. Wysz€Źególnienie Przychody

raŻem (zł)

Przychody z działalności

statutowei nieodplatnej i

działalności gospodarczej

w tym:

163.844,00

t.1

Przvchodv z działalności statutoWei
130.406, O0

1)składki5tatutoWe 70.350,00

2)składki okolicznościoWe, zbiórki

niepubJiczne

43.330,00

3)daroWiŻny pieniężne 726, OO

33.005,00 7i

0,00 z1

33.005,00 Zł

o5iągnięty dochód przeznaczono na działalność statutową (33'o05'oo Żł') W trakcle roku

poau_,Lo*"eo Wydatkowano na działalność 8ospodarczą (8łównie usługi ksiegowe i

bankowe) ńotę 1'104, 12 zl, od której odprowadzono podatek dochodowy w kWocje łącŻnej

Ż10 zt.

4) 9 2 pkt 4 rozporżądzenia
. Uchwały zarządu stowarzyszenia - lista uchwał w załączeniu'

5)E 2 pkt 5 rozporŻądzenia

lnformacja o Wysokości uzyskanych przychodów Ż Wyodrębnieniem ich źródeł ( np' spadek'

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródel publicznYch, W tym z budżetu państwB i

budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych prŻez stowalŻyszenie w ramach

celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych śWiadczeń' Jeżeli prowadzono

działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek

przychodu osijgniętego z działalności gospodarczej do przychodu o5iągniętego Ż

pozo5tałych źródeł.



4)darowiŻnY żeczowe 1.000,00

5)dotacje, dofinansowanie 15.000,00

1.2 PlłrhgdJŻ'dzElebgśdfflpg 33.005,00

1.3 Plłlb-e.dJ j!3.!!g!!e 433, O0

t.4
pozostałe Drzvchodv 0, 00

Procentowy stosunek przychodu o5iągniętego z dŻiałalności gospodarczej ( 33'005' 00 zł) do

przychodu z innych źródeł ( 13o.839, oo zł) WynoslŻ5,24%'

6) 5 2 pkt 6 rozporządzenia

. lnformacja o poniesionych kosztach na:

a) Realizacjq celóW 5tatutoWych,

b) Administrację'

c) Działalność8ospodarczą,

d) Pozostałe koszty

Lp. wYszczEGóLNtENlE zł

Koszty ogółem

w tym:

J 
(osztv realiŹa(ii dżialalności statutowej nieodpłatnej

l. w tym:

t- t<osł1, reaLizacji dziułalności statutoWej bjeżącej

Ż Tcozry leallzlcjl dzlałJlnosL l \latutowej (projel'ty)

1S3.108.43

7Ą8.347,37

18.040,36

130.301,01



Koszty administracyjne

arńortvzacja

zużycie materialów i energii

- w tvm clzi ot'ol ność ą ospadnrcza

usłUgiobce

w tvm dziat'alność ąospadorczo

podatki i opłaty

- w tvm dziolalność ąospadarcza

wYnagrodzenia

ubezpiecŻenia społeczne i inne śWiadcŻenia

poŻostałe ko5zty rodzajoWe

4.767, 06

0, 00

61,68

0.0a

3.534,00

671,88

1.165,38

o,0a

0,00

0, 00

0,00

t. Koszty dŻiałaIności gospodarczej:
0.00

PoŻostałe koszty;
0.0s

Wynik na dŻia|alności statutowej (130'406, 0o zł L48'341',37 Żł) (-l 77.935,31 zI

wynik na dziatalności gospodarczej (33.005, 00 zł - 0, 00 zł) 33'005, 0o zł

Koszty administracYjne

Wynik na działalności statutowej i Bo5podarcze.i

(_17'935, 37 zł + 33'oo5, o0 _ 4.7 6'1 , 06 zI)

4.767, D6 zl

L0 '30z,57 zł

PoŻo5tałe przychody

Wynik na działalności {brutto}
(10'3o2, 57 zł + 433, 00 zł)

Podatek dochodowY

433, 00 zł

70.735, s7 zł

210,00 zł



Wynik na dŻiałalności (netto}

(I0.735,57 zl - 270, oo zl) 70.525,57

7) 5 2 pkt 7 rozporządŻenia

. Daneoi

a) Liczbie zatrudnionych W 5towarzyszeniu z podziałem według zajmoWanych

stanowisk i z wyodrębnieniem o5ób Żatrudnionych wyłącznie W dzia|alności

BosPodarczej.

W 2011roku stowarzyszenie nie zatrudniało pracownikóW.

b) tącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne śWiadczenia, z wyodrębnieniem całości tych

WynagrodŻeń osób Żatrudnionych Wyłącznie W dzialalności gospodarczej,

c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia wypłaconego

łącznie członkom zarządu i innych organóW stowarzyszenia oraz osobom

kierującvm wyłącŻnie dŻiałalnością gospodarczą z podzialem ha wynagrodzenia'

natrody, premie i inne śWiadczenia,

d) Wydatkach na wynaglodzenia z umów Żlecenia

W 2011 r' StoWarzyszenie Wypłaciło Wynagrodzenie z tytułu umóW o dzie10 na łączną kwotę

3.380,00 zł

e) Udzielonych przez stowarzysŹenie poźyczkach pieniężnych, z podŻiałem WedłuB ich

Wysokości, ze wskazaniem pożycŻkobiorców i Warunków przyznania pożycŻek oraŻ z

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek'

stowarzvszenie nie udzielalo pożyczek W 2011 roku '

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

BRE Bank s'A. , Bankowość Detaliczna BRE Banku s'A', Al' Piłsudskiego 3, 90 368 Łódź

kwota na rachunkach bankowych na dzień 31 Brudnia Ż0I1rł 6'789, !7 zł

(Żteło 4.o2o, Ż6 zl środki ulokowane na rachunku lokacYjnyrn)



g) Wartości nabyty.h obtigacji oraŻ wielkości objętych udziałóW lub nabytych akcji w

spólkach prawa handlowego ze wskazahiem tych spółek

stowarŻVszenie w 2011 roku nie nabyto żadnych obligacji'

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot

wydatkowanvch na to nabycie.

stowarzyszenie nie nabylo w 2o11r. żadnYch nieruchon']ości'

i) Nabytych pozostałych środkach trWałych

Stowarzvszenie w 2011 r' nie nabvło żadnych środków trwałych'

J) wartości aktywów i zobowiąŻań fundacji ujętych We Właściwych sprawozdaniach

finansoWych sporządŻanych do celóW statystycŻnych'

AKTYWA
A. AktYWa trwałe

76.539,r1
0,00

z żeroi
Rzeczowe aktywa trwale
Gruntv i prawo uŹVtkowania wieczystego

0, 00
0,00

BudVnki, lokale ] obiekty inżynierii |ądowej i Wodnej 0, 00

UrządZenia techniczne i maszyny 0,00

środkitransoońu
lnwe5tycje długoterminowe

0,00
0, 00

UdZ aIV 0,00

oblieacie wraz z odsetkami 0,00

B. Aktywa obrotowe
Z tego:

16.539, 17

Na eżności z tvtułu dostaw i u5łu8 (bieżące) 10.350,00

Należności z tytułów budżetowych ipodatek dochodowy od

osób prawnych, podatek VAT _ do rozliczenia w przyszłych

ok.Ę'Pch)
lr ,1P

0,00

0, 0o

środki pienieżne W kasie i na rachunkach bankowyń 6.189, 17

Rozliczenia międzyokresowe (rozIiczenia mjędzyokresowe

czynne powstają z opłaconych z górV wydatków, których

zarachowanie w kosŻty nastąpi W 2011 roku' odpisy czy|nych

rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu

czasu.

0,00



zobowiąŻania i rezerwy na Żobowiązania:

Kwotd ( w zł,)

L ó '^hdwi'7'nia i rezerwv na zobowiazania 6.013,60

Z teso:
7 rvr'lł'l.]Ó(+.l^/ i l'<łltp 5.924, 46

89, 00Z tytułu podatkóW, ZUs ( regulowane w termlnacn

ustawowvch)

7 ł\/+' łl' u^'ń'or^.]7pń 0,00
0,00

zakładowv Fundusz Nagród naliczenie , ZFSW. socjalnych

noai..eni" mięa.yokresowe _ głóWnie odpisy w poŻostałe

przychodv operacy.ine prawa użytkowania Wieczystego gruntóW,

oraz róWnoległe do amortyzacji odpisy od środków trwałych

do'i'an5owanych Środkami obcymi

0, 00

8) 5 2 pkt 8 rozporządzenia

. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone izamóWienia publiczne) oraz o

wyniku f inansowym tej dzialalności.

StoWarzyszenie nie prowadziło działalności Żleconej przez podmloty państwoWe i

sa morządowe'

9) 5 2 pkt 9 rozporządzenia

. lnformacja o roŻliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących ŻoboWiązań

podatkowych, a takźe informacje W 5prawie składanych deklaracji podatkowych'

stoWarzyszenie dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułóWI

1) Podatku dochodowego od osób praWnych,

2) Podatku dochodoWe8o od osób fizycznvch,

Dek]aracje dotycŻące wYmienionych Wyżej podatkóW i opłat skladane były W obowiąŻujących

terminach do Właściwvch ufzędóW skarbowych' Podatki były regulowane terminOwo iz tego

tytulu nie Występują Żaległości'

10) 9 3 rozporŻądzenia



. lnformac.ia o kontrolach przeprowadzonych w stowarzyszeniu io ich wynikach

W 2011 roku W stowarzYszeniu nie były przeprowadzane żadne kontrole zewnętrzne'

ZARZĄD sToWARZYszENlA

2..............................................

It" r. ,lł!t\t\
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