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Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina MIĘKINIA

Powiat ŚREDZKI

Ulica UL. ZAMKOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość WOJNOWICE Kod pocztowy 55-330 Poczta WOJNOWICE Nr telefonu 512357342

Nr faksu 468613272 E-mail schola@ssgs.pl Strona www www.ssgs.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93280693100000 6. Numer KRS 0000117718

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Robert Pożarski prezes TAK

Paulina Kukiz sekretarz TAK

Mateusz Pigoń skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Ochnik członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Adam Poznański członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Adam Skobliński członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§ 8. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną 
działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. działalności naukowo-badawczej;
2. upowszechniania sztuk pięknych;
3. sprzyjania rozkwitowi kultury i nauki;
4. propagowania muzyki tradycyjnej i liturgicznej;
5. pielęgnowania i popularyzacji języków klasycznych, zwłaszcza łaciny i 
greki.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Organizowanie i finansowanie:
1. międzynarodowej wymiany młodzieży;
2. szkoleń i działalności edukacyjnej;
3. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań 
integracyjnych, programów ra-diowych i telewizyjnych;
4. działalności wydawniczej i nagrań audiowizualnych;
5. działalności naukowo-badawczej;
6. konkursów i stypendiów.
7. współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi w za-kresie objętym celami Stowarzyszenia 
oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Cykle wydarzeń koncertowych i otwartych warsztatów muzycznych: 
"Zanurzeni w tradycji" w latach 2003-2009 odbyło się ponad 30 prezentacji koncertowych i teatralnych, 
7 cykli otwartych warsztatów chorałowych, trzy spotkania z twórcami instrumentów i wykonawcami 
muzyki tradycyjnej, trzy spektakle średniowiecznych dramatów liturgicznych: "Ordo Stellae" według XII-
wiecznego rękopisu z opactwa St. Benoit-sur-Loire, "Ludus Passionis" według XIII-wiecznego rękopisu 
"Carmina Burana" z opactwa Benediktbeuern, "Miracula sancti Nicolai" według według XII-wiecznego 
rękopisu z opactwa St. Benoit-sur-Loire; wykłady prowadzone przez wybitnych znawców muzyki 
dawnej i tradycyjnej z Polski z zza granicy, m.in. Marcina Bornus-Szczycińskiego z Warszawy, Tomasza 
Dobrzańskiego z Wrocławia, Lykourgosa Angelopoulosa z Aten, Marcela Peresa z Paryża, Sabina Predę z 
Bukaresztu. Stowarzyszenie w ramach tego cyklu przygotowało kilkanaście własnych programów 
koncertowych z muzyką pochodzącą ze średniowiecznych źródeł rękopiśmiennych znajdujacych się w 
zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. XIII-wieczne Antiphonaria Cisterciense z Lubiążą 
i Henrykowa, XIII-wieczne Breviarium Cisterciense z Trzebnicy, XIII-wieczne Antiphonarium Panien 
Klarysek z Głogowa i wiele innych. W materialnym dorobku cyklu "Zanurzeni w tradycji" znajduje się 
także dwupłytowy album "Fulget in orbe dies - Oficjum rymowane o św. Jadwidze Śląskiej". 
"Chorał sarmacki" w latach 2012-2018, w ramach którego przygotowane zostały trzy nowe programy 
koncertowe: "Grzegorz Gerwazy Gorczycki i chorał piotrkowski" prezentujący polifoniczne kompozycje 
tego autora - Missa Rorate i Completorium wykonywane w połączeniu z jednogłosowym chorałem z 
XVI-wiecznych kancjonałów Andrzeja Piotrkowczyka: Graduale i Antiphonarium; "Castrum doloris - 
staropolskie ceremonie pogrzecowe" z wielogłosowymi utworami Macieja Wronowicza i Damiana 
Stachowicza uzupełnione o monodię liturgiczną według Processionale Petricoviense Andrzeja 
Piotrkowczyka; "Parvule pupule - sarmackie Boże Narodzenie" z premierowym nagranie polifonicznej 
Missa pro Nativitate DNJC Marcina Mielczewskiego oraz anonimowych pastorel polskiego pochodzenia, 
a uzupełnione chorałem na Boże Narodzenie według Graduale Petricoviense. Wszystkie te programy 
nagrane zostały na płyty z serii "Cantus sarmaticus" przez firmę fonograficzną DUX. Do realizacji tych 
nagrań powołaliśmy do życia amatorski Chór Sarmacki im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego 
składający się ze śpiewaków z całej Polski oraz nawiązaliśmy współpracę z Orkiestrą Czasów Zarazy i 
consortem puzonów wąskomenzurowych Trombastic z Warszawy oraz zespołem instrumentów 
dawnych Concerto Antemurale z Zamościa.
"Trzy Tradycje" w 2004 roku, w ramach której odbyły się koncerty i spotkania z zespołami: Grupul 
Psaltis Stavropoleos z Bukaresztu, która wykonała bizantyjskie Nieszpory niedzielne i Bornus Consort z 
Zalesia Górnego, który zaprezentował protestanckie pieśni Cypriana Bazylika. Schole skupione w 
Stowarzyszeniu zaprezentowały katolickie Oficjum o Narodzeniu św. Jana Chrzciciela. 
"Ormianie u kamedułów" -  program skłądający się z trzech prezentacji muzycznych: koncert 
ormiańskiej muzyki wielkopostnej w wykonaniu Chóru Liturgicznego SAGHMOS z Katedry Ormiańskiej 
we Lwowie, prezentacji polskich pieśni pasyjnych z XV/XVII wieku w wykonaniu solistów zespołu Bornus 
Consort oraz międzykulturowego spotkania muzycznego ze śpiewem muzyki mpasyjnej; "Pasterze u 
kamedułów" składające się z prezentacji XVII-wiecznej "Missa Harmoniae Pastoralis" Michaela Zrunka 
w wykonaniu zespołu Ritornello z Pragi i chóru Gregoriana z Bratysławy, koncertu "Missa pro Nativitate 
DNJC" Marcina Mielczewskiego oraz wspólnego kolędowania prowadzonego przez Michaela Pospišila z 
Pragi.
Wszystkie opisane wyżej projekty związane były z organizowaniem otwartych warsztatów śpiewaczych, 
w których przez kilkanaście lat wzięła udział nizliczona rzesza naszych sympatyków, z których m.in. 
wywodzą się członkowie powstałego w 2012 roku Chóru Sarmackiego. Stowarzyszenie w ciągu 
piętnastu lat działalności zorganizowało kilkadziesiąt oddzielnych koncertów i spotkań warsztatowych 
oraz zrealizowało liczne zamówienia na programy koncertowe znajdujące się z ofercie własnych 
zespołów: Scholi Gregoriana Silesiensis i Scholi Mulierum Silesiensis.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Badanie materiałów 
źródłowych - rękopisów 
i starodruków, 
szczególnie polskiej 
proweniencji, 
organizowanie 
koncertów muzyki 
dawnej, chorału 
gregoriańskiego, 
wokalnej i wokalno-
instrumentalnej 
polifonii renesansowej i 
barokowej oraz 
tradycyjnej, otwartych 
warsztatów 
chorałowych i 
śpiewaczych w zakresie 
muzyki dawnej i 
tradycyjnej, wydarzeń 
plenerowych o 
charakterze 
historycznym, jak 
uroczyste procesje, 
prezentacje teatru 
jarmarcznego, wieczory 
z pieśnią, jarmarki 
instrumentów 
ludowych, wieczory 
oberkowe etc.

90.01.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Badanie materiałów 
źródłowych - rękopisów 
i starodruków, 
szczególnie polskiej 
proweniencji, 
organizowanie 
koncertów muzyki 
dawnej, chorału 
gregoriańskiego, 
wokalnej i wokalno-
instrumentalnej 
polifonii renesansowej i 
barokowej oraz 
tradycyjnej, otwartych 
warsztatów 
chorałowych i 
śpiewaczych w zakresie 
muzyki dawnej i 
tradycyjnej, wydarzeń 
plenerowych o 
charakterze 
historycznym, jak 
uroczyste procesje, 
prezentacje teatru 
jarmarcznego, wieczory 
z pieśnią, jarmarki 
instrumentów 
ludowych, wieczory 
oberkowe etc.

90.01.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 110,980.69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,000.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 84,250.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 16,730.69 zł

0.00 zł

0.00 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,430.00 zł

3,500.00 zł

9,930.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 87,550.69 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -8,803.42 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 105,244.86 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

10,000.00 zł 0.00 zł

93,053.42 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,191.44 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

110,980.69 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

16.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

32.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 51,725.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51,725.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

51,725.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 43,725.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8,000.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenia wypłacane są nieregularnie w zależności 
od potrzeb realizacji artystycznych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Missa Iubilea Świętowanie 15-lecia 
działalności Stowarzyszenia 
"Schola Gregoriana Silesiensis"

Samorząd Miasta Wrocławia 10,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,750.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Robert Pożarski/15-07-2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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