
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ŻURAWIA Nr domu 43 Nr lokalu 116-122

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-680 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail skarbnik@cantoresminores.pl Strona www www.cantoresminores.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-09

2005-03-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01300237400000 6. Numer KRS 0000098422

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

Henryk Grocholski Prezes TAK

Michał Ossowski Wiceprezes TAK

Jarosław Smolarz Skarbnik TAK

Franciszek Kubicki Członek Zarządu TAK

Tomasz Praczyk Sekretarz 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

Irena Trawińska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Jakub Caban Zastępca 
Przedowniczącego 
Komisji Rewizyjnej

NIE

Paweł Dąbrowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "CANTORES MINORES"
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Bieżące kwestie w 2019 roku – prowadzenie prób, emisji głosu, poszerzanie repertuaru, prowadzenie strony 
internetowej i profilu na FB, przeprowadzenie nagrania i wydanie płyty CD, przyjęcie kilku nowych chórzystów, 
przygotowania do kolejnych nagrań i 30 rocznicy chóru w 2020 r.

4 stycznia - koncert kolędowy Centrum Łowicka
6 stycznia – Jezuici Stare Miasto msza św. 
13 stycznia – 17:00 msza św., 18:00 koncert Środowiska Twórcze
15 stycznia – występ z utworami naszego kolegi Jakuba Szafrańskiego - SGH
20 stycznia – Jezuici Stare Miasto msza sw. 20:00 potem koncert kolęd
27 stycznia – 16:00 ul. Rumiana 1C – nagrania w studio dźwiękowym (ścieżka do filmu) następnie  19:00 IV 
niedziela msza św. Archikatedra po niej koncert kolęd
24 lutego - IV niedziela msza św. Archikatedra
6 marca – zbiórka 18:00. Śpiew podczas mszy św. o 19:00 (Środa Popielcowa). Następnie nagranie do około 1 w 
nocy.
24 marca - IV niedziela  Archikatedra plus koncert Wielkopostny bezpośrednio po mszy św.
14 kwietnia - niedziela  Palmowa Archikatedra – 18:00 zbiórka 19:00 msza
18 kwietnia - Wielki Czwartek wieczorem Archikatedra 19:00
21 Wielkanoc kościół ss. Wizytek
26 maja - IV niedziela Archikatedra
26 maja –Festiwal p. Kapituła Festiwal Muzyki Sakralnej msza święta o 19:00 i występ po niej
31 maja – Grojec konkurs – wygrany
5 czerwca - nagranie
6 czerwca –Sacrosong Otwock (jako gość) w kościele MB Królowej Polski w Otwocku, ul. Czerska 21.
20 czerwca - Boże Ciało Msza u Wizytek i ołtarz przed kościołem msza św godz 10:00
23 czerwca - IV niedziela Archikatedra
24 czerwca – Katedra sw Janow Torun. 17:00 koncert 18:00 msza św
4-7 lipca - zjazd Pueri Cantores Lublin. Liczne msze święte i koncerty w różnych świątyniach
17 lipca nagranie
21 lipca – III niedziela Archikatedra
4 sierpnia – msza św. i występ w Sztutowie
15 września -  Łuków Festiwal
22 września - IV niedziela Archikatedra
13 października – Archikatedra 

17-21 października Ukraina, żywiołowo przyjmowane liczne, długie koncerty i występy podczas mszy św. w kilku 
miejscowościach na Podolu
24 listopada - IV niedziela Archikatedra plus koncert 
15 grudnia koncert DK Kadr godz. 18:00
22 grudnia - IV niedziela Archikatedra
Pasterka – ss. Wizytki

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

5000

0

Druk: NIW-CRSO 2



3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Umieszczono liczne informacje na portalu 
społecznościowym Facebook a także Instagram. 
Wysyłano informacje o chórze do licznych podmiotów 
zrzeszających zespoły muzyczne. Podobnie jak w latach 
poprzednich, przy każdym występie chóru Cantores 
Minores rozdawane były publiczności programy ze 
znakiem i szczegółowym programem. Kontynuowano 
współpracę z Archikatedrą św. Jana Chrzciciela w 
Warszawie. Chór brał również udział w konkursie w 
Grójcu, który wygrał, a nagrania z występu są dostępne 
na profilu festiwalu, na platformie youtube. 
Stowarzyszenie w dalszym ciągu umacniało swój profil 
na portalu Facebook, gdzie posiada obecnie ponad 2200 
fanów z Polski i zagranicy. Chór stale powiększa swój 
repertuar. W 2019 roku chór brał udział w 29 
koncertach i konkursach. W zakresie wskazanych 
punktów, chór w 2019 roku koncertował zarówno w 
Warszawie, jak i w innych miastach Polski, takich jak 
m.in. Lublin, Toruń, Otwock i Grójec.

4 564,70 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 67 293,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 464,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 60 826,52 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,20 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

W 2019 roku chór brał udział w 29 wydarze niach 
kulturalnych. Wśród wpomnianych wydarzeń 
kulturalnych były w przeważającej większości 
koncerty. Poza koncertami, chór brał również z 
powodzeniem udział w licznych konkursach. W 
zakresie wskazanych punktów, chór w 2019 roku 
koncertował przeważnie w Warszawie. Poza 
Warszawą, chór koncertował rownież w innych 
miastach miastach Polski. Były to głównie miasta 
takie jak między innymi Lublin, Toruń, Otwock i 
Grójec. W ramach wspomnianych koncertów chór 
brał udział w uroczystościach świąt państwowych i 
kościelnych.

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 4



4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 564,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 564,70 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

11 792,88 zł

44 778,00 zł

0,00 zł

14 065,16 zł

184,50 zł

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.

1 Realizacja koncertów w: Lublinie, Toruniu, Otwocku i Grójcu. 4 564,70 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 70 820,54 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 527,12 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 - dodatkowo podać 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
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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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

30 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

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

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

organizacji

Jarosław Smolarz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-13

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