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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 W ROKU 2014

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8
maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001,
nr 50, poz. 529 ze zm.).

1) § 2 pkt 1 rozporządzenia 

 Nazwa, siedziba i adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

ul. L. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa

 Data  wpisu  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  Nr  KRS  wraz  ze  statystycznym
numerem identyfikacyjnym w systemie REGON

Organem prowadzącym rejestr  jest  Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie,  XII
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –  Nr  KRS  0000380207 (  rejestr
przedsiębiorców  i  rejestr  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,
Fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) - data wpisu 10.03.2011 r.

Nr identyfikacyjny w systemie REGON 142845859

Nr identyfikacji podatkowej NIP 701-028-52-32

 Dane  dotyczące  członków  zarządu  stowarzyszenia  (  imię  i  nazwisko  według
aktualnego wpisu w rejestrze sądowym)

Prezes Zarządu                           Joanna Szczepańska

Członek Zarządu                        Wiesław Ulikowski

Członek Zarządu                        Krzysztof Paweł Kaliński

Członek Zarządu                        Elżbieta Czerwińska

Skarbnik  Stowarzyszenia        Paweł Zbigniew Zaremba       



 Określenie celów statutowych

Statutowym celem Stowarzyszenia (§ 7 Statutu) jest:

 integracja środowiska byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
Warszawskiej, zwanego dalej Zespołem oraz jego przyjaciół;

 wspieranie  wysiłków  władz  Politechniki  Warszawskiej  na  rzecz  jej  rozwoju  oraz
integracja  środowiska  i  tworzenie  więzów  koleżeńskich  pomiędzy  absolwentami  i
przyjaciółmi Uczelni i Zespołu;

 podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji
narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej
muzyki, pieśni i tańca ludowego;

 wychowywanie  świadomego  odbiorcy  sztuki  i  kultury  ludowej  poprzez  rozwijanie
wśród dzieci,  młodzieży i  dorosłych wrażliwości  i  zamiłowania do piękna polskiego
folkloru;

 kształtowanie  wrażliwości  estetycznej  a  zwłaszcza  podnoszenie  kultury  muzycznej
oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych;

 upowszechnianie  i  rozwijanie  postaw  i  wartości  humanistycznych  i  obywatelskich
umożliwiających  dzieciom,  młodzieży  i  dorosłym  uczestnictwo  w  życiu  kraju,
społeczeństwa i środowiska;

 inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność
twórczą, zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek; 

 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez animowanie działań
wspólnot  lokalnych  i  rozwijanie  aktywności  kulturalnej  i  artystycznej  wśród
mieszkańców aglomeracji warszawskiej; 

 działania  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy
między społeczeństwami;

 promocja i organizacja wolontariatu.

2) § 2 pkt. 2 rozporządzenia

 Zasady,  formy  i  zakres  działalności  statutowej  z  podaniem  realizacji  celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych

Zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 działalność sceniczną i muzyczną;
 współorganizowanie imprez artystycznych;
 zbieranie  i  wykorzystywanie  fachowej  informacji  i  dokumentacji  i  prowadzenie

działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej;
 wymianę  informacji  o  pracy  Stowarzyszenia,  Zespołu,  innych  zespołów  oraz  o

imprezach  kulturalnych  (występy  chórów,  orkiestr,  zespołów  baletowych),  które
mogłyby budzić zainteresowanie członków stowarzyszenia;



 okresowe spotkania,  organizację  oraz  uczestnictwo w imprezach i  uroczystościach
okolicznościowych;

 wspieranie kierownictwa, rady artystycznej i rady Zespołu we wszelkich działaniach
mających  na  celu  podniesienie  jego  poziomu  artystycznego  i  usprawnienie  jego
funkcjonowania;

 zapoznawanie  aktualnych  członków  Zespołu  z  jego  tradycją,  twórcami  programu,
instruktorami i osiągnięciami artystycznymi;

 współdziałanie  i  współpracę  z  władzami  Politechniki  Warszawskiej,  ze
Stowarzyszeniem  Absolwentów  Politechniki  Warszawskiej  oraz  innymi
stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie uczelni;

 organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 wspieranie  młodzieży  w  samorozwoju  poprzez  umożliwienie  uczestniczenia  w

różnego typu aktywności twórczej i kulturalnej;
 organizowanie i  prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla młodzieży i  dorosłych z

dziedziny polskiej muzyki i tańca ludowego;
 tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 działalność  edytorską,  w  tym  opracowywanie  materiałów  poświęconych

problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
 organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze edukacyjnym;
 współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą;
 promocję Zespołu w kraju i za granicą.

W nawiązaniu do powyższego Stowarzyszenie w 2014 roku realizowało działalność statutową
poprzez:

1. Działalność  statutową bieżącą, w tym między innymi: 

 zakup dla Zespołu Pieśni i Tańca PW strojów ludowych i ich elementów, 

 wynajem sal na koncerty Zespołu, 

 przewóz członków Zespołu na koncerty, 

 zakup  poczęstunków  dla  członków  Zespołu  w  trakcie  realizowanych  przez  Zespół
koncertów, 

 współorganizacja wspólnych dla członków Zespołu i  Stowarzyszenia oraz Oldbojów
spotkań świątecznych i okolicznościowych.

2. Współorganizację  imprez  artystycznych  i  koncertów  Zespołu  Pieśni  i  Tańca
Politechniki Warszawskiej, w tym:

➢ Koncert  na Politechnice Warszawskiej  w cyklu „Wielka Muzyka w Małej  Auli”  -  „To tylko
miłość” w dniu 25 stycznia 2015 r.  -  organizacja spotkania z oldbojami i  Rektorem PW w
Klubie Absolwenta,



➢ Koncert Wiosenny „od Wschodu do zachodu słońca” w Teatrze Polskim w dniu 13.05.2014r.

➢ Koncert w Pałacu Kultury dla Mazurkas Travel w dniu 23 maja 2014 r.

➢ Koncert „Serce dla Polski” w dniu 31 maja 2014 r. w Izabelinie ,

➢ Koncert w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie w dniu 1 czerwca 2014r.,

➢ Koncert  „U  Kiżyka  fest  muzyka”  w  dniu  6  lipca  2014  r.  w  MCC  Mazurkas  w  Ożarowie
Mazowieckim,

➢ Koncert w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniu  4 lipca 2014 r.,

➢ Koncert „Od wschodu do zachodu słońca” w Muzeum Wsi Radomskiej w dniu 7 września
2014r.,

➢ Koncert „63 dni Warszawy” w wykonaniu grupy Oldbojów w Centrum Kultury Izabelin w dniu
26 października 2014 r. 

➢ Koncert „Barwy Polski” w dniu 8 listopada 2014r. w Centrum Kultury Izabelinie.

3. Wspieranie  funkcjonowania  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  Politechniki  Warszawskiej
poprzez:

➢ konsultowanie z kierownikiem oraz radą artystyczną Zespołu bieżących  i przyszłych
planów artystycznych Zespołu,

➢ udzielanie wsparcia i pomocy radzie zespołu w rozwiązywaniu bieżących problemów,

➢ organizacja koncertów sekcji Oldbojów działającej przy ZPiTPW oraz udziału tej sekcji
w ogólnopolskich konkursach kar mazurowych, 

➢ sfinansowanie  projektów  i  druku  materiałów  promocyjnych  Zespołu  -  „okładki
programowej” na koncerty oraz kalendarza na 2015 rok,

➢ współorganizacja  obozu  kondycyjnego  w  lutym  2014  roku  w  Miętnem  –  pomoc
finansowa przy zakwaterowaniu i wyżywieniu członków ZpiTPW,

➢ powołanie  Zespołu  Dziecięcego  „Syrenka”  w  DK  Świt  pod  patronatem
Stowarzyszenia,

➢ realizacja  projektu  „Bałkany”  -  wyjazd  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  Politechniki
Warszawskiej na dwa festiwale: do Brashow w Rumunii i do Burgas w Bułgarii:

• sfinansowanie transportu autokarowego,

• sfinansowanie noclegów w hotelach, w drodze na festiwale na Węgrzech i w Rumunii.



Wyżej wymienione przedsięwzięcia Stowarzyszenie realizowało głównie  z własnych środków
(składek, zbiórek niepublicznych, darowizn, zysku z działalności gospodarczej). 

3) § 2 pkt 3 rozporządzenia  

 Informacja  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

 

Przychody z działalności gospodarczej:

Działalność artystyczna: 
(koncerty, organizacja warsztatów, pozostałe) 51.200,00 zł

Koszty działalności gospodarczej :
(usługi obce)                                                                                   4.588, 00 zł

Dochód z działalności gospodarczej w 2014 r.:                                                         46.612, 00 zł

Osiągnięty  dochód  przeznaczono  na  działalność  statutową  w  kwocie  46.612,00  zł.
Na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
(głównie usługi księgowe i bankowe) wydatkowano w 2014 r. kwotę 6.441, 50 zł. 
Od  wydatków  związanych  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą  w  kwocie  7.942 zł,
pokrytych z dochodu z 2014 r. 4, zwolnionego od podatku na podstawie art. 17ust. 1 ustawy
o pdop, odprowadzono podatek dochodowy w kwocie łącznej 1.509 zł.

4)  § 2 pkt 4 rozporządzenia
 Uchwały zarządu Stowarzyszenia – lista uchwał w załączeniu.



5) § 2 pkt 5 rozporządzenia

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł ( np. spadek,
zapis,  darowizna,  środki pochodzące ze źródeł publicznych,  w tym z budżetu państwa i
budżetu  gminy),  odpłatnych  świadczeń  realizowanych  przez  Stowarzyszenie  w  ramach
celów  statutowych  z  uwzględnieniem  kosztów  tych  świadczeń. Jeżeli  prowadzono
działalność  gospodarczą,  wynik  finansowy  tej  działalności  oraz  procentowy  stosunek
przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do  przychodu  osiągniętego  z
pozostałych źródeł.   
  
                                                                                                                                             

  
  Lp.       Wyszczególnienie   Przychody

  razem (zł)

    I.
Przychody  z  działalności
statutowej  nieodpłatnej  i
działalności gospodarczej
w tym:

107.203, 04

    I.1

Przychody z działalności statutowej
w tym: 55.625, 93

1)składki statutowe 1.690, 00

2)składki okolicznościowe, zbiórki 
niepubliczne

12.650, 00

3)darowizny pieniężne 35.285, 93

4)darowizny rzeczowe 0, 00

5)dotacje, dofinansowanie 6.000, 00

  I.2  Przychody z działalności gospodarczej 51.200, 00

  I.3  Przychody finansowe   377, 10

 I.4 Pozostałe przychody 0, 01

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej ( 51.200, 00 zł) do
przychodu z innych źródeł (51.577, 11 zł) wynosi 47, 76 %.



6) § 2 pkt 6 rozporządzenia

 Informacja o poniesionych kosztach na:

a) Realizację celów statutowych,

b) Administrację,

c) Działalność gospodarczą,

d) Pozostałe koszty

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE zł

Koszty ogółem
w tym:

80.743, 72

I.

Koszty  realizacji  działalności  statutowej
nieodpłatnej
w tym:

69.625, 44

1.  Koszty realizacji działalności statutowej bieżącej 12.331, 43

2. Koszty realizacji działalności statutowej (projekty) 57.294, 01

II.

    

Koszty administracyjne 

w tym:

amortyzacja

zużycie materiałów i energii

- w tym działalność gospodarcza

usługi obce

- w tym działalność gospodarcza

podatki i opłaty

- w tym działalność gospodarcza

wynagrodzenia

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

pozostałe koszty rodzajowe

6.441, 50

0,  00

0, 00

0, 00

6.301, 50

3.281, 76

140, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

III.

   

Koszty działalności gospodarczej:
 4.588, 00

IV.

   

Pozostałe koszty:
 88, 78



Wynik na działalności statutowej    (55.625, 93 zł  -  69.625, 44 zł)                 (-) 13.999, 51  zł   

Wynik na działalności gospodarczej  (51.200, 00 zł – 4.588, 00 zł)          46.612, 00 zł

Koszty administracyjne            6.441, 50 zł

Wynik na działalności statutowej i gospodarczej
(-13.999, 51 zł + 46.612, 00 – 6.441, 50 zł)                                                                 26.170, 99 zł

Pozostałe przychody                377, 11 zł

Pozostałe koszty                   88, 78 zł

Wynik na działalności (brutto)
(26.170, 99 zł + 377, 11 zł – 88, 78)           26.459, 32 zł

Podatek dochodowy (art. 25 ust. 1 ustawy o pdop) 1.509, 00 zł

Wynik na działalności (netto)
(26.459, 32 zł – 1.509, 00 zł)            24.950, 32 zł 

7) § 2 pkt 7 rozporządzenia

 Dane o :

a) Liczbie zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i  z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej.

W 2014 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.

b) Łącznej  kwocie  wynagrodzeń wypłaconych  przez  stowarzyszenie  z  podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

c) Wysokości  rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  wypłaconego
łącznie  członkom  zarządu  i  innych  organów  stowarzyszenia  oraz  osobom
kierującym  wyłącznie  działalnością  gospodarczą  z  podziałem  na  wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia,



d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

     W 2014 r. Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia z  tytułu umów o dzieło w kwocie 
2.840, 00 zł.

e) Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek w 2014 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 grudnia 2014 r.: 42.897, 22 zł 

   ( z tego  32.136, 35 zł środki ulokowane na rachunku lokacyjnym)

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Stowarzyszenie w 2014 roku nie nabyło żadnych obligacji.

h) Nabytych  nieruchomościach,  ich  przeznaczeniu  oraz  wysokości  kwot
wydatkowanych na to nabycie.

Stowarzyszenie nie nabyło w 2014 r. żadnych nieruchomości.

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych

Stowarzyszenie w 2014 r. nie nabyło żadnych środków trwałych.

     



J)  wartości  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we   właściwych  sprawozdaniach
finansowych sporządzanych do celów statystycznych.

AKTYWA 42.897, 22
A. Aktywa trwałe 0,00
Z tego:
Rzeczowe aktywa trwałe 0, 00
Grunty i prawo użytkowania wieczystego 0, 00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0, 00
Urządzenia techniczne i maszyny 0, 00
Środki transportu 0, 00
Inwestycje długoterminowe 0, 00
udziały 0, 00
Obligacje wraz z odsetkami 0, 00
B. Aktywa obrotowe 42.897, 22
Z tego:
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące) 0, 00
Należności  z  tytułów  budżetowych  (podatek  dochodowy  od
osób  prawnych,  podatek  VAT  –  do  rozliczenia  w  przyszłych
okresach)

0, 00

Inne 0, 00
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 42.897, 22
Rozliczenia  międzyokresowe  (rozliczenia  międzyokresowe
czynne  powstają  z  opłaconych  z  góry  wydatków,  których
zarachowanie w koszty nastąpi w 2011 roku. Odpisy czynnych
rozliczeń  międzyokresowych  następują  stosownie  do  upływu
czasu. 

0, 00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

zobowiązania Kwota ( w zł.)

Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 222, 00
Z tego:
Z tytułu dostaw i usług 0, 00
Z  tytułu   podatków,  ZUS  (  regulowane  w  terminach
ustawowych)
 

222, 00

Z tytułu wynagrodzeń 0, 00
Zakładowy Fundusz Nagród naliczenie , ZFŚw. Socjalnych 0, 00
inne 0, 00
Rozliczenie  międzyokresowe  -   głównie  odpisy  w  pozostałe
przychody operacyjne prawa użytkowania wieczystego gruntów,
oraz  równoległe  do  amortyzacji  odpisy  od  środków  trwałych
dofinansowanych środkami obcymi

0, 00



8) § 2 pkt 8 rozporządzenia

 Dane  o  działalności  zleconej  stowarzyszeniu  przez  podmioty  państwowe  i
samorządowe ( usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej działalności.

Stowarzyszenie  nie  prowadziło  działalności  zleconej  przez  podmioty  państwowe  i
samorządowe.

9) § 2 pkt 9 rozporządzenia

 Informacja  o  rozliczeniach  stowarzyszenia  z  tytułu  ciążących  zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:

1) Podatek dochodowego od osób prawnych,

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków i opłat składane były w obowiązujących
terminach do właściwych urzędów skarbowych. Podatki były regulowane terminowo i z tego
tytułu nie występują zaległości.

10) § 3 rozporządzenia

 Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Stowarzyszeniu i o ich wynikach.

W 2014 roku w Stowarzyszeniu nie były przeprowadzane żadne kontrole zewnętrzne.
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