
 Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

 Formularz należy 
wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.

 Sprawozdanie należy 
wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.  

 W przypadku pól, które 
nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

 We wszystkich 
wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji

Nazwa fundacji Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza w Poznaniu 

Siedziba i adres 
fundacji

ul. F. Stablewskiego 47/1, 60-213 Poznań

Aktualny adres do 
korespondencji

ul. Gorczyczewskiego 11/10, 60-553 Poznań 

Adres poczty 
elektronicznej

krzysztof.panek@gppch.pl ; biuro@gppch.pl 

REGON 38469991000000

Data wpisu w KRS 24/10/2019 Nr KRS 0000809819

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS)

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Krzysztof Panek Prezes zarządu 

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu)

UPOWSZECHNIANIE KULTURY ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ TWÓRCÓW KULTURY I 
SZTUKI, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM TWÓRCÓW MUZYCZNYCH POPRZEZ:

 KREOWANIE DZIAŁAŃ, ZJAWISK I WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH,

 WSPIERANIE I PROMOCJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH,

 POMOC W REALIZACJI ZAMIERZEŃ ARTYSTYCZNYCH TWÓRCÓW,

 PROMOCJĘ DZIEŁ SZTUKI I KULTURY, POMOC SOCJALNĄ DLA TWÓRCÓW 
KULTURY I SZTUKI.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

W ramach realizacji  głównego celu statutowego Fundacja była organizatorem swojego flagowego 
przedsięwzięcia Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza w ramach którego zostały zorganizowane 3 
duże zadania – cykl Chóralnych Koncertów Kameralnych, stworzenie Internetowego Centrum Informacji i 
Edukacji Chóralnej oraz przygotowanie i przeprowadzenie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza, 
ed. 2021. 

W  roku  2021  został  zainicjowany  cykl  Chóralnych  Koncertów  Kameralnych,  a  jego  intencją  była
prezentacja poznańskiemu środowisku najlepszych zespołów chóralnych z Polski. W dn. 30/05/2021 odbył się w
Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu koncert zespołu wokalnego Art'n'Voices w Auli Nova Akademii
Muzycznej w Poznani. Słowo wstępne wygłosiła Małgorzata Pawłowska. 
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Kolejny zorganizowany przez nas koncert odbył się przy okazji 100 rocznicy urodzin prof. S. Stuligrosza w dn.
26/06/2021 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu. W pierwszej części koncertu Chór Chłopięcy i
Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja Wielocha wykonał utwory Stefana
Stuligrosza, stanowiące źródło inspiracji. Były to kompozycje takie jak: O ziemio polska, Angelus Domini. Ave
Maria,  Cantate  Domino,  Duszo  Chrystusowa,  Modlitwa  eucharystyczna  Jana  Pawła  II,  Veni  Creator  –  O
Stworzycielu, Duchu. W części drugiej zaprezentowane zostały kompozycje nowe: Andrzeja Bielerzewskiego O
ziemio polska,  Katarzyny Danel Puer natus est nobis, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej  Alleluia.  Cantate  Domino,
Radosława Matei  Duszo Chrystusowa,  Dominika  Puka Bone Pastor,  Panis  vere,  Marka Raczyńskiego Veni
Creator Spiritus, Jacka Sykulskiego Angelus Domini. Ave Maria.
Prawykonania zamówionych kompozycji zaprezentowali:
Chór Kameralny „Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyr. Marek Gandecki
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyr. Marek Gandecki
Chór Ogólnouczelniany Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyr. Paweł Łuczak
Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, dyr. Paweł Łuczak
Poznański Chór Chłopięcy, dyr. Jacek Sykulski
Sołacki Chór Kameralny, dyr. Marianna Majchrzak
Zespół Wokalny Affectus, kier. art. Tomasz Karwański
Zespół Wokalny Minimus, kier. art. Sławomira Raczyńska
Zespół wokalny pedagogów Akademii Muzycznej w Poznaniu
Ostatnim koncertem tego cyklu w 2021 roku był koncert zespołu 441 Hz pod dyrekcją Anny Wilczewskiej.
Wydarzenie odbyło  się w Koncercie  pw. św. Marcina w Poznaniu,  w dn. 11 listopada 2021 roku. Zadanie
zgromadziło  pełną  salę  publiczności.  Dodatkowo  zadanie  wpisało  się  w  obchody  imienin  głównej  ulicy
Poznania znacząco wzbogacając życie kulturalne miasta. Słowo o muzyce przygotowała Małgorzata Pawłowska.
Działania związane z Internetowym Centrum Informacji i Edukacji Kulturalnej polegały na prowadzeniu strony
internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym poświęconym szeroko pojętej tematyce chóralnej wraz z
kanałem w ramach portalu YouTube, co zostało osiągnięte. Prowadzone były:
- strona internetowa www.gppch.pl
- konto na portalu Facebook: https://www.facebook.com/grand.prix.stuligrosz
- kanał na Youtubie: https://www.youtube.com/c/GrandPrixPolskiejCh%C3%B3ralistyki
Strona w założeniu miała być kompendium wiedzy na temat aktualnych i najważniejszych wydarzeń w zakresie
chóralistyki w Polsce. W ramach działania Centrum została rozpoczęta seria "Płyta z rekomendacją" - ukazała
się  recenzja  płyty  "Song  of  the  North"  autorstwa  prof.  Jolanty  Szybalskiej-Matczak.  W  ramach  realizacji
projektu odbyła się transmisja on line koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin prof. Stefana Stuligrosza, który
odbył  się  26.06.021  w  Auli  Nova  Akademii  Muzycznej  w  Poznaniu.  Zostały  również  przeprowadzone
transmisje koncertowych przesłuchać chórów w Ramach Grand Prix Polskiej Chóralistyki  im. S. Stuligrosza
oraz  Koncert  Laureatów  GPPCh  2021  w  dniu  26/11/2021  roku.  Filmy  te  cieszą  się  ogromnym
zainteresowaniem,  a  liczba  ich  odsłon  (łącznie)  przekroczyła  13  tys.  Zgodnie  z  założeniami,  w  tym  roku
pierwszeństwo  miały  w  serwisie  wydarzenia  związane  z  Poznaniem  i  Wielkopolską.  Wszystkie  założenia
poczynione w projekcie zostały osiągnięte: skupiliśmy się na analizie i przeprojektowaniu strony, które miały
ułatwić jej pozycjonowanie, zwiększyliśmy zasięgi postów w ramach facebooku oraz rozpoczęliśmy działania
merytoryczno-edukacyjne. 

Zadanie 3 polegało na organizacji wydarzenia Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza 2021, na które
składały się warsztaty, koncerty oraz konkurs.
W ramach GPPCh 2021 odbyło się 9 koncertów:
• Niedziela, 21/11/2021, Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, g. 19.00
- Zespół Wokalny MINIMUS, dyr. Sławomira Raczyńska
- Chór dziewczęcy SKOWRONKI, dyr. Alicja Szeluga
• Poniedziałek, 22/11/2021, Aula Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Poznaniu, g.
19.00
- Chór Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. Im. Karłowicza w Poznaniu, dyr. Agata
Domalewska
- kwintet jazzowy
• Wtorek, 23/11/2021, Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Poznaniu, g. 18.30
- Poznański Chór „Polihymnia”, dyr. Tomasz Dzięcioł,
- Chór „Voces Sine Terminis”, dr. Maciej Grosz
• Środa, 24/11/2021, Kościół pw Św. Rocha w Poznaniu, g. 18.30
- Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowki”, dyr. Maciej Wieloch
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- Zespół Wokalny Instytutu Dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu
- Sołacki Chór Kameralny, dyr. Marianna Majchrzak
- Chór „Sine Nomine”, dyr. Anna Grześkowiak
• Czwartek, 25/11/2021, Kościół Najświętszej Maryi Panny in Summo w Poznaniu, g. 18.00
- Chór Kameralny Akademii Lubrańskiego, dyr. Kasjan Drogosz
- Chór Kameralny „Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Zespół Wokalny „Affectus”, dyr. Tomasz Karwański
• Czwartek, 25/11/2021, Aula Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, g. 19.30
- Chór „Hasło”, dyr. Kateryna Ciszak
- Chór Uniwersytetu Medycznego im. Marcinkowskiego w Poznaniu, dyr. P.Pałka
- Chór Politechniki Poznańskiej, „Volantes Soni”
• Piątek, 26/11/2021, Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, g. 18.00 – Koncert inauguracyjny pt.:
„Chór, jazz i poezja”
„Kuba Stankiewicz – Kochanowski: Pieśni – śpiewa Jacek Kotlarski”
Jacek Kotlarski – śpiew, Kuba Stankiewicz – kompozycje,  fortepian,  Maciej Sikała – saksofony tenorowy i
sopranowy,  Wojciech  Pulcyn  –  kontrabas,  Sebastian  Frankiewicz  –  perkusja,  Chór  Kameralny  Akademii
Muzycznej  w  Poznaniu,  pod  dyr.  Agaty  Domalewskiej  i  Marka  Gandeckiego,  Małgorzata  Pawłowska  –
prowadzenie koncertu
•  Sobota,  27/11/2021,  Aula  Nova Akademii  Muzycznej  w Poznaniu,  g.  18.00  –  Koncert  specjalny  Zespół
Wokalny  „Rondo”  z  Wrocławia,  pod  dyr.  Małgorzaty  Podzielny  (zwycięzca  GPPCh  2019)  Małgorzata
Pawłowska – prowadzenie koncertu 
• Niedziela, 28/11/2021, Aula AUM w Poznaniu, g. 12.00 – Przesłuchania konkursowe GPPCh 2021;
• Niedziela, 28/11/2021, Aula UAM w Poznaniu, g. 17.00 – Koncert laureatów
W  ramach  wydarzenia  odbyły  się  warsztaty,  których  celem  było  sprowadzenia  do  Poznania  specjalistów
wysokiej klasy i umożliwienie uczestnikom nie tylko obserwowania ich pracy, ale również praktycznego udziału
w zajęciach. Odbyły się następujące warsztaty:
Piątek, 26/11/2021 – g. 15.00-16.45, warsztaty Praktyka wykonawcza zespołu wokalnego w kontekście muzyki
jazzowej i improwizowanej, prowadząca: dr Anna Gadt
Sobota, 27/11/2021 – g. 10.00-12.45, warsztaty Mowa ciała, prowadzący Ireneusz Krosny
Sobota, 27/11/2021, g. 13.00-14.30 - warsztaty Język polski – artykulacja i frazowanie w utworach szeroko
pojętej muzyki rozrywkowej, prowadzący: Jacek Kotlarski
Sobota,  27/11/2021, g. 15.00 – 17.00 - warsztaty Dyrygent  – inspirujący przywódca,  prowadząca:  Wisława
Grabarczyk-Kostka
W niedzielę, odbył się Konkurs Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza 2021. W przesłuchaniach
konkursowych udział wzięli zwycięzcy najstarszych konkursów chóralnych w Polsce. Planowany był udział 7
chórów,  ale  jeden  z  konkursów  nominujących  z  powodu  pandemii  się  nie  odbył,  dlatego  do  konkursu
przystąpiło 6 zespołów:
• Zwycięzca 51. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” Męski Zespół Wokalny „I Signori”
• Zwycięzca 40. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy - Chór
„La Musica” (grupa starsza) ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
• Zwycięzca XVI Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w
Bielsku-Białej Zespół Wokalny „Luna Plena”
• Zwycięzca 33. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi
Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”
• Zwycięzca XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie - Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
• Zwycięzca 56. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach Międzyszkolny Chór
Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
• Nie odbył się Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”.
Jury obradowało w składzie: • Prof. Benedykt Błoński – przewodniczący jury, • Prof. Magdalena Wdowicka-
Mackiewicz, • Prof. Aleksandra Paszek-Trefon, • Prof. Krzysztof Kusiel-Moroz, • prof. Marek Gandecki
Został powołany zespół, który odpowiadał za organizację i przeprowadzenie całego zadania w składzie prof.
Marek Gandecki, dr Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Panek i Agnieszka Chwastek. Do bezpośredniej pracy
przy zadaniu zostali  również zaangażowani  Marianna Majchrzak,  Przemysław Czekała,  Dominika Nakielna.
Opiekunem  i  koordynatorem  wolontariuszy  był  Tomasz  Karwański.  Funkcję  Dyrektora  Artystycznego
Konkursu  pełni  prof.  Marek  Gandecki,  Dyrektora  organizacyjnego  –  Krzysztof  Panek,  biuro  konkursu
prowadziła Małgorzata Pawłowska.



Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Dotacja Miasta Poznania na realizację zadania publicznego w dziedzinie KULTURY pn: POZNAŃ – 
CHÓRALNA STOLICA POLSKI – nr umowy KL-VI.526.1.144.2021 w kwocie 80 000,00 zł 
Dotacja Miasta Poznania na realizację zadania publicznego w zakresie tzw.: MAŁYCH GRANTÓW – nr umowy 
KL-VI.525.2.97.2021 w kwocie 10 000,00 zł 
Dotacja Województwa Wielkopolskiego na realizację zadnia publicznego pn.: INTERNETOWE CENTRUM 
INFORMACJI I EDUKACJI KULTURANEJ w dziedzinie Kultury – nr umowy 191/DK/2021 - w kwocie 10 
000,00 zł
Dotacja Województwa Wielkopolskiego na realizację zadnia publicznego pn.: POZNAŃ – CHÓRALNA 
STOLICA POLSKI w dziedzinie Kultury – nr umowy 52/DK/2021 - w kwocie 15 000,00 zł 
Darowizny od instytucji oraz osób prywatnych na działalność statutową. 

3. Działalność gospodarcza

Informacja czy 
fundacja prowadziła
działalność 
gospodarczą 

TAK 
PROWADZIŁA

NIE 
PROWADZIŁA x

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym, 
z wyodrębnieniem ich źródeł 
Wysokość 
uzyskanych 
przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać jakie)

Ogółem 163 592,60 zł.

- ze spadku

- z zapisu

- z darowizn 48 592,60 zł 

- środki pochodzące 
ze źródeł 
publicznych, w tym:

- z budżetu jst 115 000,00 zł 

- z budżetu państwa

- inne
(wskazać jakie)
Informacja o 
wysokości 
odpłatnych 
świadczeń 
realizowanych przez
fundację w ramach 
celów statutowych 
(z uwzględnieniem 
kosztów tych 
świadczeń)

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona



Wynik finansowy z 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

0,00 zł 

Procentowy 
stosunek przychodu 
osiągniętego z 
działalności 
gospodarczej do 
przychodu 
osiągniętego z 
pozostałych źródeł

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji 
ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać jakie)
159 044,18, zł.

a) koszty realizacji 
celów statutowych

159 044,18 zł.

b) koszty administracyjne

- czynsz

- opłaty telefoniczne

- opłaty pocztowe

- inne
(wskazać jakie)

Ekspozycja z 
drukiem 
grafik/serwer/dome
na/ art. 
biurowe/prace 
graficzne 

53 298,62 zł.

c) koszty 
działalności 
gospodarczej

d) pozostałe koszty

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529, 
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji

Ogółem
0

Według zajmowanych stanowisk

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

0

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

0

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na

Wynagrodzenia 0

Nagrody 0



Premie 0

Inne świadczenia 0
Wynagrodzenia 
osób zatrudnionych 
wyłącznie w 
działalności 
gospodarczej

0

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą, z podziałem na

Wynagrodzenia 0

Nagrody 0

Premie 0

Inne świadczenia 0

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

36 488,50 zł.
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce 

Nazwa banku lub 
kasy 
oszczędnościowo-
kredytowej

Kwota

SANTANDER 
BANK POLSKA S.A.

9 791,93 zł.

Kwoty zgromadzone
w gotówce

0,00 zł.

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

0

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

0

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

0

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych

0

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

Brak 



9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Za rok 2021 została złożona deklaracja podatkowa CIT-8 
Zobowiązania podatkowego nie było ze względu na stratę za rok 2021 

10. Informacja, 
czy fundacja jest 
instytucją 
obowiązaną w 
rozumieniu 
ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy 
oraz 
finansowaniu 
terroryzmu 
(Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1115 , 1520 , 
1655, 1798 i 
2088)

NIE x TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji Kwota operacji

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czy w 
fundacji była 
przeprowadzona 
kontrola 

NIE x TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

……………………………..………………..

podpis członka zarządu fundacji*

…………………..…………………………



podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………

miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.


