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SPRAWOZDA|{IE
Fundacji imienia Józefa Świdra

z działalności za 2017 rok

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz,U.0'1.50.529 ze zm.)

i składane MlNlSTRowt Kulruny l DzlrozlcrwR NRRoDoWEGo

Wypełnió należy wszystkie punkty sprawozdania.
lnformacje powinny byc 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 24132

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

ul. Sikorskiego 24132,40-282 Katowice; tel. kom.: +48 886 648 6ż2

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

fundacjaswidra@gmail.com I www.jozefswider.pl

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000575580 | data wpisu w KRS: 1,7-09-2015

6, Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 362508650

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja)

1) Magdalena ŚNIOSZEK - Prezes Zarządu
2) Marek SWIDER - Wiceprezes Zarządu
3) Andrzej ŚNIOSZBK - Wicepreze§ Zarządu
4) Krzysztof ŚUIOSZEK * Sekretarz Zarządu
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8. Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest upowszechnianie, promocja, gromadzenie, dokumentowanie,
ochrona i kultywowanie w kraju i zagranicą twórczości kompozytorskiej, dorobku
i spuścizny muzycznej Jozefa Świdra.

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu społeczności poprzez:

1. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie muzyki,
kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. lnicjowanie, organizowanie i wspołorganizowanie krajowych i między-
narodowych festiwal i, kon certów, kon ku rsow i przeg lądow c ho ral nych,

3, lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i między-
narodowych konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatow.

4. lnicjowanie, organizowanie i wspołorganizowanie imprez i przedsięwzięć
kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i naukowych w kraju i zagranicą.

5, Edukację kulturalną, a w szczególności edukację muzyczną, oraz zwiększanie
zainteresowania muzyką, kulturą i sztuką.

6. lnspirowanie i wspomaganie wszelkich działań na rzecz promocji i upowsze-
chniania twórczości kompozytorów p9lskich, a w szczegolności tworczości
i dorobku kompozytorskiego Jozefa Swidra.

7. Organizowanie i współorganizowanie kursów i warsztatów muzycznych
oraz chórmistrzowskich w kraju i zagranicą.

8. lnspirowanie i prowadzenie prac badawczych, naukowych i dokumentacyjnych.
9. Przyznawanie Nagrody ,,Cantus" imienia Józefa Swidra.

10. Fundowanie i przyznawanie nagrod i stypendiow imienia Józefa Świdra
dla muzyków i chórmistrzow oraz zespołow muzycznych i chóralnych.

11. Wspołpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, lnstytutem
Muzyki i Tańca, lnstytutem Adama Mickiewicza, Polonią, placowkami
dyplomatycznymi w kraju i zagranicą, Marszałkiem Województwa ŚIąskiego,
P rezydentem M i asta Katowice, B u rm istrzem M i asta Cieszyna, B u rm istrzem
Czechowic-Dziedzic, Polskim Związkiem Chorów i Orkiestr, Śląskim Związkiem
Chorów i Orkiestr, orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, fiIharmoniami,
orkiestrami dętymi, chórami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i szkołami
muzycznymi i artystycznymi, wydawnictwami, instytucjami kultury, związkami
twórczymi istowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

12. Wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
13. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych,

w szczególności w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.
14, Działalność wydawniczą, promocyjną, archiwalną i informacyjną.
15. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

10. Realizacja celow statutowych w roku sprawozdawczym,.

1) Współudział w organizacji IV Śląskiego Festiwalu Clrórów Szkół Muzycznych,
który od 2016 roku nosi imię Jozęfa Swidra (pomysłodawca igłówny
organizator: Katedra Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im, Karola
Szymanowskiego w Katowicach): wsparcie merytoryczne i ufundowanie
Nagrody Głównej - statuetki ,,Cantus"; 5 kwiętnia 20l7 roku.

2) Współudział w organizacji III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa
Świdra (pomysłodawca i główny organizator: Chór Uniwersytetu Śląskiego
,,Harmonia"): wsparcie merytorycznę i ufundowanie Nagrody Głównej
w konkursie clióralnym - statuetki,,Cantus", oraz nagrody pieniężnej (l 000 zł)
za najlepsze wykonarrie pieśni Józefa Świdra; B- 1 0 grudn ia 2017 roku,

Sprawozdanię z działalności Ft;Nołc;t IM. .IozEFA Swlonł za rokż017_KRS 0000575580,, I strona 2 z 6 
t\

Q,lat\-, \{&(_ fr(



3) Nawiązywanie i kontynuowarrie współpracy z mu,zyl<atni i clróranri *
potencjalnymi wykonawcarni utworów instrumentalnyclr i wokalnych
Jozęfa Swidra.

4) Kontynuowanie współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym
(m.in. w zakresie iydania partytLrry Piosenek dla najmłoclszych Jozefa Swiclra
do słów Elzbiety Sniezkowskiej-Bielak i Danuty Graj).

5) Udostępnianie partytur muzykom zainteresowanym wykollanienr utworów
Józefa Swidra,

6) Archiwizowanię i zabezpieczanie dokumentów (m.in. rękopisów, zdjęc, plików
tekstowyclr, graficznych i muzycznych) zwlązanych z biografią i twórczością
Jozęf a świdra.

11. Głowne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych.

1) znkup clwóch statuetek Nugrody ,,COntus" im. Józe.fu Świtlra;

2) ufandowanie nugrody pieniężnej (l 000 zł) zu nujlepsze wykonanie utworu
J,ozefa Swidra potlczas III Międzynurorlowego Festiwalu Muzyki int. Józefa
Swidra w Cieszynie (grltdzień 2017).

12. DziałalnosĆ gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy):

Fundacja nie prowadliła w roku sprawozclawczym żadnej działglności gospodurczej.

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

1) Ucltwału nr 3/III/20I7 Zarzqdu Funclacji z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie zutwierclzenia sprawozdaniafinansowego za rok 20l6
7a okres od l stycznia 20l6 roku do 31 grudnia 20]6 roku

2) Ucltwału nr 4/XII/2017 Zarzqdu Fundacji z clnia 27 grudnia 2017 roku
w spruwie wystqpienia do LYładz Miastu Cieszyna z wnioskiem o ncttlanie
jednej z.ulic, placów lub skwerów na terenie Miusta Cieszyna imienia
Józefa Swidrct

14. Przychody uzyskane w roku sprawozdawczym:

a) ze spadkow (zł). 0,00
b) z zapisow (zł): 0,00
c) z darowizn (zł): 3 100,00
d) ze zbiorek publicznych (zł): 0,00
e) ze żrodeł publicznych (w lym z budzetu państwa i gminy) (zł): 0,00
f) z oprocentowania rachunkow 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 dochodów (zł): 0,00
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15. Wysokość kosztów wynikających z:

a) realizacji celów statutowych Fundacji (zł): | 354,24
b) wydatków administracyjnych:

- czynsze (zł): 0,00

- opłaty telefoniczne (zł): 0,00

- opłaty pocztowe (zł):277,60

- inne koszty (zł): 608,42
c) działalności gospodarczej (zł): 0,00
d) pozostałe kosztv Gł): 868o43

16. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: nie zatrudniano

17. Lączna kwota wynagrodzeń osob zatrudnionych w roku sprawozdawczym (zł): 0,00

w tym:

a) wynagrodzenia (zł): 0,00
b) premie (zł): 0,00
c) wynagrodzenia osob zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej (zł): 0,00
d) inne wynagrodzenia (zł): 0,00

1 8, Wysokośc rocznego wynagrodzenia:

a) członków Zarządu:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrody (zł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

b) członkow innych organow Fundacji:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrodv Gł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

c) osob kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą:

Sprawozdani ę z działalności FuNołcit IM. JózEFA Swlonł za rok 2017_KRS 00005755P0 | stron

o§oBY ZATRUDNloNE OSOBY ZATRUDNlONE
W DZIAŁALNOŚCl GOSPODARCZEJ

lp. stanowi,sko liczba osób lp, stą,n,owisko li,czba os,ób

G-



- wynagrodzenia (zł): 0,00

- na9rody (zł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

19. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umow zlecenia (zł): 0,00

20. Udzielone przez Fundację pożyczki pienięzne z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorcow i warunkow przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek.

nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych

2'1 . Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem bankow)|

3 677,34 zl (saldo dodutnie na dzień 31-12-20l7) na rachunku Fundacji
nunler:6l ll40 2004 0000 3102 7586 2075 w mBanku S.A.

22.\Nartosc nabytych obligacji (zł) . nie nabyto

23. Wartosci objętych udziałow i nabytych akcji w społkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek (zł): nie objęto i nie nabyto

24. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokośc kwot
wydatkowanych na ten cel: nie nubyto

25. Nabyte pozostałe środki trwałe. nie nabyto

26, Wartosó aktywow i zobowiązan Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdan iach finansowych.

a) aktywa (zł),. 3 677,34
b) zobowiązania (zł): 0,00

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

Funduc.ja nie realizowału w 20]7 roku żadnych zudań zleconycll

2B, lnformacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych,
a |akże o składanych deklaracjach podatkowych:

złożenie deklaracji CIT-? z zńqcznikumi zct rok 2016

29. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji w roku
sprawozdawczym oraz o wynikach tych kontroli:
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w Fundacji nie przeprowadzono w 2017 roku żudnych kontroli

Katowice, dnia 15-11-2018

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

(ł xl,;"ń Pl §*W
Krzysztof Śnioszek
SpxRptenz Z^RzĄDu

Andrze.i Śnioszek
WICEPREZES Zenz4nu

Marek Świder
WICEPREZES Zlr.z4nv

Magdalena Snioszek
PREZES ZARZĄDU
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