
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „Trubadur” 

za okres od stycznia do grudnia 2012 roku  

 

Nazwa: Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” pod patronatem II 

Programu Polskiego Radia 

Adres siedziby: ul. Brzozowa 12/23, 00-286 Warszawa 

REGON: 012678477 

KRS: 0000155551, wpis w KRS 18.03.2003 (pierwsza rejestracja w RST 8.04.1997) 

Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie 

Zarząd: Tomasz Pasternak (prezes), 

 Agata Wróblewska (sekretarz) 

 Jakub Wróblewski (skarbnik) 

Cele statutowe: 

1. Praca nad rozwojem życia muzycznego w Rzeczypospolitej Polskiej przez kształtowanie i 

kultywowanie wartości kultury i sztuki muzycznej. 

2. Kształtowanie świadomości estetycznej i artystycznej członków Klubu. 

3. Popieranie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego ruchu operowego, jako jednej 

z dziedzin sztuki. 

4. Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności amatorskiego ruchu operowego 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki operowej przez 

uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej. 

6. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

8. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 



Informacje o dochodach i wydatkach klubu w roku 2012: 

 

Dochody ze składek członkowskich (kwartalnie 20 zł): 920 zł, z darowizn na organizację 

pożytku publicznego: 1008,80 zł, z odsetek bankowych: 160,32 zł. 

Wydatki na cele statutowe: 2444,97 zł. Wydatki na rzecz członków klubu: 0 zł. 

W roku 2012 nie został wydany kolejny numer kwartalnika Trubadur (co zwykle stanowiło 

główny cel wydatków klubu). Główne wydatki statutowe obejmowały utrzymanie, a także 

modernizację (pierwszy etap prac) klubowego serwisu internetowego; łącznie wydano na ten 

cel 990,77 zł. Pozostałe wydatki statutowe obejmowały zakup kwiatów i nekrologu śp. Marii 

Fołtyn (1087,22 zł), koszt organizacji walnych zebrań oraz koszty administracyjne. 

Majątek klubu 31.12.2012 r. stanowi 439,42 zł w gotówce i 5934,07 zł na rachunku 

bankowym w Volkswagen Bank Polska. 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność statutowa prowadzona jest 

nieodpłatnie. Klub nie zatrudnia pracowników w żadnej formie, nie posiada i nie nabywał 

nieruchomości i środków trwałych. 

 

Działalność merytoryczna w 2012 roku: 

 

 23 czerwca 2012 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Klubu. Wzięło w nim 

udział 9 spośród 67 członków Klubu. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie 

finansowe Klubu za rok 2011 oraz udzieliło pokwitowania całemu składowi Zarządu za 

cały okres jego działalności. Walne Zgromadzenie przedyskutowało i przyjęło szereg 

zmian w Statucie, związanych z dostosowaniem liczebności i struktury władz Klubu do 

rzeczywistych potrzeb i wielkości organizacji. Przyjęto ograniczenie liczebności Zarządu 

do 3 osób i rezygnację z wydzielonego Prezydium Zarządu, ograniczenie Komisji 

Rewizyjnej do 2 osób, oraz likwidację Sądu Koleżeńskiego, jako że od początku istnienia 

Klubu nie miał potrzeby obradować. Następnie wybrano nowe władze Klubu w osobach 

Tomasza Pasternaka, Agaty Wróblewskiej i Jakuba Wróblewskiego (Zarząd) oraz 

Mariusza Kubasa i Ewy Tromszczyńskiej (Komisja Rewizyjna) Szczegółowe 

sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia zawarto w protokole. 

 14 października 2012 w Warszawie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Klubu, 

związane ze zmianami w Statucie zakwestionowanymi przez organ nadzoru. Wzięło w 

nim udział 10 spośród 53 członków Klubu. Przegłosowano wymagane zmiany, polegające 



w szczególności na przywróceniu 3-osobowej Komisji Rewizyjnej; na dodatkowe 

stanowisko w Komisji wybrano Katarzynę Walkowską. 

 Walne zgromadzenia w czerwcu i październiku 2012 roku były również okazją do 

dyskusji na temat zakresu działalności Klubu i planów dalszego jego funkcjonowania. 

Postanowiono zaprzestać wydawania papierowej postaci kwartalnika Trubadur, 

zmodernizować serwis internetowy Klubu i dostosować go do zamieszczania artykułów 

na tematy operowe w trybie ciągłym. Ponadto Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd 

do starań o przyznanie przez OKMO „Trubadur” nagrody publiczności podczas VIII 

Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w maju 2013 roku. 

 W 2012 r. kontynuowano utrzymywanie strony internetowej „Trubadura” i operowego 

forum dyskusyjnego. Ponadto, realizując postanowienia Walnego Zgromadzenia, 

rozpoczęto przygotowania do modernizacji stron internetowych Klubu. Wśród 

analizowanych kilkunastu ofert zarząd wybrał najlepszą pod względem funkcjonalności i 

estetyki projektu, a także ceny (firma Webego). W grudniu została opracowana ogólna 

koncepcja strony i jej zarys graficzny, prace modernizacyjne zakończono w 2013 roku. 


