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SPRAWOZDA|{IE
Fundacji imienia Józefa Świdra

z działalności za 2016 rok

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.01.50,529 ze zm,)

i składane MlNlsTRowl KuLTURy l DzltozlcrwR NnRoDowEGo

Wypełnic nalezy wszystkie punkty sprawozdania.
lnformacje powinny być precyzyjne i jednoznaczne.

Wszystkie punkty sprawozdania dotyczą każdej fundacji.
W razie potrzeby proszę stosować sformułowania typu:

nie wystąpiło, nie wynagradzano, nie było, nie nabyto itp

1. Nazwa fundacji; Fundacja imienia Józefa Swidra

2. Siedziba i adres fundacji: Katowice (40-282), ul. Sikorskiego 24/32

3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu):

ul. Sikorskiego 24132, 4a-282 Katowice
tel. kom.: +48 886 648 622

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail) i adres strony internetowej:

fundacj aswidra@gmail. com ; www.j ozefswider.pl

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000575580, data wpisu w KRS: l7.09.20t5

6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGoN: 362508650

7. Dane dotyczące członkó w Zarządu Fundacji:
(imię i nazwisko Óraz pełniona funkcja)
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8.

9.

Cele statutowe Fundacji;
Celem Fundacji jest upowszechnianie, promocja, gromadzenie, dokumentowanie,
ochrona i kuttywowanie w kraju. i zagranicą twórczości kompozytorskiej, dorobku
i spuścizny muzycznej Jozefa Swidra.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu społecznoŚci poprzez:

Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie muzyki,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i międzynaro,
dowych festiwali, koncertów, konkursów i przeglądów chóralnych.
lniciowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i międzynaro-
dowych konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów.
l nicjowan ie, organ izowanie i wspołorgan izowanie i m prez i przedsięwzięć
kuliuralnych, artystycznych, edukacyjnych i naukowych w Rraju i zagranicą.
EdukacjĘ kuttuialną, a w szczegotności edukację muzyczną, oraz zwiększanie
zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką,
lnspirowanie i wspomaganie wszetkich działań na rzecz promocji i uPowszech,
nia'nia twórczości kompozytorów potskich, a w szczególności twórczoŚci
i dorobku kompozytorskiego Józefa Świdra.
Organizowanie i współorganizowanie kursow i warsztatow muzycznych
oraz chórmistrzowskich w Rraju i zagranicą.
Inspirowanie i prowadzenie prac badawczych, naukowych i dokumentacyjnych.
Przyznawanie Nagrody ,,Cantus" imienia Jozefa Swidra.
Fuńdowanie i prłyzniw|anie nagród i stypendiow imienia Józefa Świdra
dta muzykow i chormistrzów oraz zespołów muzycznych i choralnych.
Współpracę z Kancetarią Prezydenta Rzeczypospolitej PoIskiej, Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, lnstytutem
Muzyki i Tańca, tnstytutem Adama Mickiewicza, Polonią, placówkami
dyplomatycznymi w kraju i zagranicą, Marszałkiem Wojewodztwa Sląskiego,
prezydentem M i asta Katowice, B u rm istrzem M i asta Cieszy na, Bu rm istrzem
CzeĆhowic-Dziedzic, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Sląskim Związkiem
Chorow i orkiestr, orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, filharmoniami,
orkiestrami dętymi, chórami, ośrodkami naukowymi, Ltczelniami i szkołami
muzycznymi i artystycznymi, wydawnictwami, instytucjami kultury, związkami
tworczymi i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych,
w szczegolności w zakresie eduRacji muzycznej dzieci i młodzieży.
Działalność wydawniczą, promocyjną, archiwalną i informacyjną.
Wspołpracę ze środkami masowego przekazu.

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

1) Współudział w organizacji III Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych,
który od 2016 roku nosi imię lózęfa Swidra (pomysłodawca i główny
organizator: Katedra Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im, Karola
Szymanowskiego w Katowicach): wsparcie merytorycznę i ufundowanie
nagrody.głównej - statuetki ,,Cantus"; ż2 stycznia oraz ż9 kwietnia 2016 roku.

Współudzi ał w organ izacji,,Koncertu kompozytorsk ie go Al eksandry Garbal"
dedykowanego ,,Pamięci Profesora Jozefa Swidra w drugą rocznicę śmierci"
(pomysłodawca i główny organizator: Aleksandra Garbal oraz Państwowa
Śzkoia Muzyczna I i lI stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach):
współpraca przy układaniu programu koncertu, udostępnienie partytur, pomoc
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w tworzeniu wystawy poświęconej biografii i twórczości Józefa Świdra;
22 maja 2016 roku.

3) Współudział w organizacji Il Ogólnopolskiego FestiwaluChóralnego,,Cantus"
im, Jozefa Świdra (po*yiłodu*ia i główny organizator: śląski Związek
Chórów i Orkiestr): wsparcie merytoryczne i ufundowanię Nagrody Głównej

- statuetki ,,Cantus"; 8 październikaż016 roku.

4) Współudział w organizacji II Międzynarodowego Fęstiwalu Muzyki im. JÓzefa' ś*io.a (pomysłod-awca ; głOwny organizator, Chó. Uniwersytetu Śląskiego
,,Harmonia"): wsparcie merytorycznę i ufundowanie nagrody w konkursie
clróralnym (za najlepsze wykonanie utworu Jozefa Swidra) - statuetki

,,Cantus"; 7-11 grudnia ż016 roku.

5) Nawiązywanie i kontynuowanię współpracy z muzykami i chórami - potencjalnymi
wykonawcami muzyki i utworów wokalnych Jozefa Swidra.

6) Kontynuowanie współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym (w zakresie
wydania partytur czterech utworów na instrumenty dęte Jozęfa Swidra).

7)

8)

partytur muzykom zainteresowanym wykonaniem utworówUdostępnian ie
Jozęfa Świdra.

9)

Wydanie książki Józef Świder we wspomnieniach (zbiór kilkudzięsięciu tekstów
poświęconych Kompozytorowi, uzupełniony unikatowymi dokumentami :

fragmentami Jego osobistych zapisków oraz fotografiami z prywatnych zbiorów
rodziny J ozefa Swidra).

Wydanie płyty Józef Świder.- Music for Wind Instruments (płyta obejmuje
większośó utworów Józefa Swidra na instrumenty dęte; powstała dzięki
współpracy z wybitnymi muzykami (Kwintet Instrumęntów Dętych NOSPR, prof.
Eugeniusz Knapik, prof. WandaPalacz) oraz instytucjami (Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, CD Accord Music Edition, Katowice
Miasto Ogrodów _ Instytucja Kultury im, Krystyny Bochenek, Ministerstwo
Kultury i Dziedzic,twa Narodowego, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia).

Irrna działalność wydawnicza (opublikowanie partytury utworu C oncertino
per tromba irr B e pianoforte).

Współpraca z TVP S.A. Oddział Katowice, Polskim Radiem Katowice
oraz lokalną prasą.

Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumęntów (m.in, rękopisów, zdjęó, plików
tekstowych , gtaficznych i muzycznych) związanych z biografią i twórczością
Jozefa Swidra.

l0)
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11. Głowne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:

1) zakup statuetek Nagrody ,,Cantu§" im. rózefa Świdra;
2) przygotowanie i druk ksiqżki ,,Iózer Swider we wspomnieniach"1
3) wydanie płyty CD ,,Iózef Świder - muzyka na instrumenty dęte",

12. Działalność gospodarcza (jeś|i była prowadzona, ze wskazaniem jej formy):

Funclacja nie prowad7iła w roku sprawozdawcą)m żadnej działalności gospodarczej,

Jozgpł Śwtpął zarok2016 KRS 0000575580 | strona z6
1)

f!/{\

Sprawozdanię z działalności FuNołcrt lv.

ęfoW



13. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji (w załączeniu do sprawozdania).

l) Uchwała nr 1/IV/20l6 Zarzqdu Fundacji z dnia l kwietnia 20]6 roku
w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

2) Lrchwała nr 2/IX/2016 Zarzqdu Fundacji z dnia 26 września 2016 roku
w spruwie zatwierdzenia spruwoxduniufinansowego zu rok 2015 za okres
od l sierpniu 20]5 roku clo 31 grudnia 20l5 roku

14. Przychody uzyskane w roku sprawozdawczym:

a) ze spadkow (zł): 0,00
b) z zapisow (zł): 0,00
c) z darowizn (zł): 10 571,91
d) ze zbiórek publicznych (zł): 0,00
e) ze źrodeł publicznych (w tym z budzetu państwa i gminy) (zł): a 000,00
f) z oprocentowania rachunków bankowych (zł): 0,00
g) z loterii (zł): 0,00
h) z odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celow statutowych (zł): 0,00

i) z działalności gospodarczej (zł): 0,00
j) inne rodzaje dochodow (zł): 0,00

15, Wysokosc kosztów wynikających z:

a) realizacji celow statutowych Fundacji (zł): 13 090,82
b) wydatkow administracyjnych :

- Czynsze (zł): 0,00

- opłaty telefoniczne (zł): 0,00

- opłaty pocztowe (zł): 1 267,00

- inne koszty (zł): 75,00
c) działalności gospodarczej (zł): 0,00
d) pozostałe koszty (zł): 855,07

16. Liczba osob zatrudnionych w Fundacji, nie zatrudniano

17. Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych w roku sprawozdawczym (zł): 0,00

w tym:

a) wynagrodzenia (zl): 0,00

OSOBY ZATRUDNlONE OSOBY ZATRUDNlONE
W DZlAŁALNOŚCl GOSPODARCZEJ

lp. stanowisko liczba osób Ip. stanówisko liczba osób
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b) premie (zł): 0,00
c) wynagrodzenia osob zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej (zł): 0,00
d) inne wynagrodzenia (zł): 0,00

1 B. Wysokość rocznego wynagrod zęnia

a) członkow Zarządu,.

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrody (zł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zl): 0,00

b) członków innych organow Fundacji:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- na9rody (zł): 0o00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

c) osob kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrody (zł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0o00

19. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zł):3 000o00

20. udzielone przez Fundację pożyczki pienięz ne z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
PoŻyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek:

nie udzielono iadnych pożyczek pieniężnych

21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem bankow)i

3 686,03 zł (saldo dodatnie na dzień 31-12-2016) na rachunku Funclacji
numer: 61 1I40 2004 0000 3I02 7586 2075 w mBanku S.A.

22.Wartośó nabytych obligacji (zł),. nie nabyto

23. wartości objętych udziałow i nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskażaniem tych społek (zł): nie objęto i nie nabyto

24. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na ten cel; nie nubyto
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25. Nabyte pozostałe środki trwałe; nie nabyto

26, wartośc aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych :

a) aktywa (zł):3 686,03
b) zobowiązania (zł): 45,00

27. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samo_
rządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne itp.):

dotacja z budŻetu Miasta Katowice (mikrogrant z Instytucji Kultury Katowice
Miasto Ogrodów) w kwocie 4 000,00 zł - dofinansowanie wydania płyty CD
,Iózef Świder - muzyka na instrumenry dęłe''

28. lnformacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych,
a także o składanych deklaracjach podatkowych:

1) xapłata zaliczek na podutek dochodowy od osób fizycznych PIT: 225,00 zł
2) złożenie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT-4
3) złożenie deklaracji CIT-| z załqcznikami za rok 2015

29. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji w roku
sprawozdawczym oraz o wynikach tych kontroli:

w Fundacji nie przeprowctdzono w 2016 roku żadnych kontroli

Katowice, dnia 27 -12-2017

Podpisy członków Zarządu Fundacji:
(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członkow Zarządu Fundacji, jeżeli statut nie stanowi inaczej)

?- hM-ł\^*J.
Krzysztof Śnioszek
SErRprłRz ZARzĄDu

Andrzej Śnioszek
WtcppRpzps ZARzĄDu

Magdalena Śnioszek
PREzEs ZARzĄDu
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FUNDACJI IM. JozEFA Śwtonł za rok

Maretsświder
WICEpREzEs ZARzĄDu
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