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Sprawozdanie z działalności fundacji
za okres od lipca 2015 do 31 grudnia 2016
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529]
nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Kultury Schola Gregoriana Gedanensis
siedziba i adres: ul. Słowackiego 26, 83-330 Żukowo
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.07.2015
Nr KRS: 0000567460
REGON: 362028179
Zarząd: Anna Olewniczak - prezes zarządu, Lucyna Formela wiceprezes zarządu

Cele statutowe
Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie muzyki tradycyjnej i liturgicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem chorału gregoriańskiego oraz nauka i propagowanie języków klasycznych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć: kulturalnych, kultu
religijnego, edukacyjnych i naukowych, a w szczególności:
1. wykonywanie muzyki w trakcie liturgii oraz koncertów;
2. organizowanie warsztatów muzycznych;
3. organizowanie koncertów, wystaw, seminariów, festiwali, kursów, szkoleń, wykładów, seminariów i tym
podobnych wydarzeń;
4. działalności wydawniczej;
5. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych;
6. działalności naukowo – badawczej;
7. finansowanie uczestnictwa młodzieży szkolnej oraz studentów w imprezach zbieżnych z charakterem
Fundacji;
8. współpraca z innymi instytucjami o podobnym celu działalności lub z innymi instytucjami, w wyniku
której Fundacja realizować będzie swoje cele statutowe.

Działalność fundacji
W okresie od lipca 2015 do końca roku 2016 Fundacja Schola Gregoriana Gedanensis zorganizowała
następujące wydarzenia:
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1. Finansowe wsparcie udziału młodzieży szkolnej w Festiwalu Pieśń naszych korzeni sierpień 2015 - jedna
osoba.
2. Przygotowanie oprawy muzycznej nabożeństwa Transitus w kościele Braci Kapucynów pw. św. Jakuba
w Gdańsku w dn. 3.10.2015
3. Kurs łaciny kościelnej poprowadzony przez p. Michała Kossa październik-listopad 2015.
4. Uroczyste nieszpory gregoriańskie w dniu święta patrona fundacji - św. Mikołaja z Miry Cudotwórcy w
dn. 6 grudnia 2015.
5. Warsztaty prowadzone przez p. Roberta Pożarskiego: Hymny i antyfony wielkopostne 11-12.02.2016.
6. Wielkopiątkowe nieszpory oraz Nocne Czuwanie z pasyjną pieśnią tradycyjną w dn. 25.03.2016
zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Trójwiejska.
7. Przygotowanie oprawy muzycznej (krzyżacki chorał gregoriański) mszy świętej sprawowanej przez
Wielkiego Mistrza ks. dr Bruno Plattera w 750 rocznicę założenia Malborka. Projekt realizowany pod
kierunkiem Roberta Pożarskiego przy współudziale chóru Lutnia z Malborka.
8. „Zapomniany śpiew rycerzy zakonników” - cykl warsztatów poprzedzony kwerendą w PAN Bibliotece
Gdańskiej zakończony koncertami krzyżackiego chorału gregoriańskiego w dn. 25 i 26 czerwca 2016.
Projekt zrealizowany we współpracy z PAN BG oraz Muzeum Archeologicznym Miasta Gdańska, pod
patronatem Wielkiego Mistrza ks.dr Bruno Plattera. Kierownictwo artystyczne: Robert Pożarski.
9. Koncert w trakcie wernisażu wystawy „Credo Bramą Wiary” w kościele na Zamku w Malborku 15 lipca
2016.
10. Finansowe wsparcie udziału młodzieży szkolnej w Festiwalu Pieśń naszych korzeni sierpień 2016 - dwie
osoby.
11. Przygotowanie oprawy muzycznej nabożeństwa Transitus w kościele Braci Kapucynów pw. św. Jakuba
w Gdańsku w dn. 3.10.2016.
12. Koncert chorału krzyżackiego w trakcie uroczystej prezentacji XV w. mszału secundum notulum
dominorum Theutonicorum wpisanego na listę UNESCO dn. 19 listopada 2016.
13. Realizacja zadania publicznego „Przygotowanie i wykonanie Nieszporów Maryjnych w rycie zakonu
krzyżackiego - notula dominorum Theutonicorum w związku z wpisaniem XV wiecznego mszału
krzyżackiego ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej na krajową listę UNESCO „Pamięć Świata” zgodnie
z umową z Gminą Miasta Gdańska Nr RWB-W/4969/BPK/412?U-W. BIEŻ/2016.
14. Uroczyste nieszpory gregoriańskie w dniu święta patrona fundacji - św. Mikołaja z Miry Cudotwórcy w
dn. 6 grudnia 2016.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
nie dotyczy

Odpisy uchwał zarządu fundacji
W okresie sprawozdawczym Zarząd fundacji podjął jedną uchwałę - Uchwała nr 1 w sprawie realizacji
przelewów bankowych z dnia 30.07.2015 r.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem
ich źródeł
Fundusz założycielski: 7000 zł
Środki pochodzące ze źródeł publicznych: 6223 zł
Darowizny na cele statutowe: 6107 zł
Dotacje: 6223 zł
Inne przychody określone Statutem: 1000 zł
Pozostałe przychody finansowe 0,84 zł
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Informacja o poniesionych kosztach
1. realizacja celów statutowych: 16192,52 zł
2. administracja: 0 zł
3. działalność gospodarcza -n/d
4. łączna kwota wynagrodzeń: 89,01 zł

Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Sprawozdawczość do US i ZUS jest prowadzona na bieżąco. W okresie sprawozdawczym w fundacji nie została
przeprowadzona kontrola.
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