
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina PIASKI

Powiat GOSTYŃSKI

Ulica ŚWIĘTA GÓRA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość GŁOGÓWKO Kod pocztowy 63-800 Poczta GOSTYŃ Nr telefonu 601-74-53-75

Nr faksu 65-573-07-82 E-mail krzyfe@o2.pl Strona www www.jozefzeidler.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-01-04

2009-10-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30022213900000 6. Numer KRS 0000248432

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

Krzysztof Fekecz Prezes Zarządu TAK

Leszek Jankowski Wiceprezes Zarządu TAK

Jakub Przybylski Członek Zarządu TAK

Piotr Kaczor Członek zarządu 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

Rafał Nowak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dariusz Wujek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Przybylska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ IM. JÓZEFA ZEIDLERA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. kontynuacja  dawnej  tradycji  muzycznej, wpisanej  w  charyzmat 
Kongregacji  Oratorium Świętego  Filipa  Neri,
2. ochrona  i  opracowywanie zasobów  biblioteki Klasztoru  na  Świętej  
Górze,         
3. inicjowanie i wspieranie edukacji i kultury, w szczególności poprzez  
promowanie Chóru Świętogórskiego oraz Orkiestry Świetogórskiej;
4. współpraca z różnymi środowiskami na rzecz rozwoju lokalnego,
5. działalność promocyjna i wydawnicza,
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i promocja środowiska 
niepełnosprawnych w społeczeństwie,
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w     szczególności poprzez: 
1. organizację: koncertów,  konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, 
odczytów, wycieczek, obozów programowych i innych form edukacyjnych 
dla młodzieży i dorosłych,
2. pozyskiwanie środków z funduszy  pomocowych, fundacji i działalności 
własnej,
3. współpracę ze środowiskiem lokalnym, samorządami terytorialnymi, 
szkołami, organizacjami pozarządowymi,
4. wymianę doświadczeń ze szkołami, uczelniami wyższymi  i 
organizacjami realizującymi  podobne cele z Polski i zagranicy,
5. wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych propagujących 
dziedzictwo kulturowe,
6. tworzenie projektów i programów edukacyjnych,
7. organizowanie zajęć na rzecz i z udziałem osób niepełnosprawnych,
8. działalność wydawniczą  i  fonograficzną
9. organizację imprez kulturalnych.
10. działalność radiową 
II. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 
odrębnie odpłatną i nie odpłatną działalność pożytku publicznego.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
w zakresie:
a) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
b) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 
90.01.Z)
c) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych (PKD 90.03.Z)
d) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
2.     Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w 
zakresie:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
b) działalność wydawnicza w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 
(PKD 59.20.Z)
c) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
(PKD 91.02.Z)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

zabytki a szczególnie klasztor i bazylika na Świętej Górze w Gostyniu

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

10000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Najważniejszym projektem w sferze kulturalnej realizowanym w ramach działalności pożytku publicznego i finansowanym z 1% 
jest organizowany przez stowarzyszenie cykl Festiwali Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana który odbywa się w barokowej 
bazylice na Świętej górze w Gostyniu.Od szesnastu lat patronat nad Festiwalem obejmuje Minister Kultury i dziedzictwa 
narodowego. Do tej pory odbyło się szesnaście edycji Festiwalu, ostatnia szesnasta w 2021 roku pod patronatem honorowym 
Prezydenta RP. 
Celem realizacji festiwali od piętnastu lat jest:
Odkrycie i pokazanie Polakom i wszystkim melomanom na nowo spuścizny muzycznej kompozytorów świętogórskich między 
innymi Józefa Zeidlera. Według opinii muzykologów jest to jeden z największych kompozytorów polskich doby klasycyzmu, 
którego twórczość porównywalna jest z klasykami europejskimi oraz pozostałych wspaniałych twórców komponujących na 
Świętej Górze. Przywrócenie do świadomości społecznej oraz do życia koncertowego dzieł tworzonych na najwyższym 
europejskim poziomie po stupięćdziesięciu latach zapomnienia. Upowszechnienie dziedzictwa muzycznego, architektonicznego 
i duchowego przez koncerty w ramach Festiwali Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, które odbywają się w barokowej 
bazylice p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Filipa Neri w Gostyniu na Świętej Górze, szczególnie wśród mieszkańców obszarów 
wiejskich, którzy mają utrudniony dostęp do kultury.
2. Budowanie więzi lokalnych, opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego publikacje nagrań i partytur, co w 
istotny sposób wpłynie na pogłębienie świadomości historycznej społeczeństwa lokalnego oraz stanowić będzie źródło dla 
badań nad przeszłością muzyczną Polski. Udostępnienie opracowań miejscowej szkole muzycznej. Uświadomienie społeczności 
lokalnej i ogólnopolskiej, iż w czasach klasycyzmu w Wielkopolsce uprawiano sztukę muzyczną na najwyższym europejskim 
poziomie
3. Ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego ukazanie polskiego dziedzictwa narodowego, którym zainteresowane jest nie 
tylko społeczeństwo, ale również historycy muzyki i architektury, muzykolodzy oraz najwybitniejsi artyści uczestniczący w 
koncertach
festiwalowych (cel artystyczno naukowy) wspieranie edukacji muzycznej.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność wspomagająca wystawienie 
przedstawień artystycznych. działalność 
dotyczy rozwijania i wspierania organizacji 
koncertów muzyki oratoryjnej i promocji 
kompozytorów świętogórskich w 
zabytkowej bazylice na Świętej Górze w 
Gostyniu. Naszymi działaniami wspieramy 
też Świętogórską Orkiestrę Dętą pomagając 
w kształceniu adeptów muzyki oraz 
wspierając organizację koncertów tej 
orkiestry. W ramach działalności wydajemy 
tez płyty CD nagrane w czasie trwania 
Festiwalu Musica Sacromontana z muzyką 
świętogórskich kompozytorów.

91.02.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność związana z wystawieniem 
przedstawień artystycznych. Stowarzyszenie 
organizuje Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica 
Sacromontanana Świętej Górze w Gostyniu, 
przywracając polskiej kulturze zapomnianych 
wybitnych kompozytorów polskich Celem 
głównym Festiwalu jest odkrycie i prezentacja 
oraz promocja spuścizny muzycznej niedawno 
odkrytej w archiwach świętogórskiego klasztoru. 
Przywrócenie do życia muzycznego dzieł 
kompozytorów takich jak Józef Zeidler (według 
opinii muzykologów jest to jeden z największych 
kompozytorów Polskich doby klasycyzmu, 
którego twórczość porównywalna jest z 
klasykami europejskimi) oraz innych wybitnych 
kompozytorów polskich tworzących na Świętej 
Górze. Również promocja współczesnych 
wykonań tych kompozycji. Kolejnym celem jest 
prezentacja muzyki na najwyższym poziomie 
artystycznym, mieszkańcom obszarów wiejskich 
oddalonych od dużych ośrodków kulturalnych 
oraz propagowanie w tych środowiskach stylu 
życia opartego na aktywnym uczestnictwie w 
kulturze.

91.02.Z 17 000,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-06 4



17 882,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 225 000,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 538 183,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 472 342,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 65 700,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 134,46 zł

e) pozostałe przychody 6,50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 229 459,70 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

87 000,00 zł

138 000,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 65 840,96 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44 898,46 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 17 882,80 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 513 144,04 zł 17 882,80 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

427 444,04 zł 17 882,80 zł

65 700,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł 0,00 zł

1 Organizacja XVI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Gostyń Święta Góra 2021 17 882,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

52 459,70 zł

177 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

30 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 osób

30 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

8 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

0 osób

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 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

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

1 XVI Festiwal Muzyki 
oratoryjnej Musica 
Sacromontana Gostyń 
Święta Góra 2021

rozwój kultury polskiej, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego

65 000,00 zł

2 XVI Festiwal Muzyki 
oratoryjnej Musica 
Sacromontana Gostyń 
Święta Góra 2021

rozwój kultury polskiej Starosta Powiatu Gostyńskiego 12 000,00 zł

3 XVI Festiwal Muzyki 
oratoryjnej Musica 
Sacromontana Gostyń 
Święta Góra 2021

rozwój kultury polskiej Gmina Gostyń 30 000,00 zł

4 XVI Festiwal Muzyki 
oratoryjnej Musica 
Sacromontana Gostyń 
Święta Góra 2021

rozwój kulrury polskiej Gmina Piaski 14 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Fekecz, Leszek Jankowski, 
Jakub Przybylski, Piotr Kaczor Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 XVI Festiwal Muzyki 
oratoryjnej Musica 
Sacromontana Gostyń 
Święta Góra 2021

rozwój kultury polskiej Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

48 000,00 zł

2 XVI Festiwal Muzyki 
oratoryjnej Musica 
Sacromontana Gostyń 
Święta Góra 2021

rozwój kultury polskiej i 
zachowanie dziedzictwa 
narodowego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 39 000,00 zł

2022-07-06
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