
FUNDAoIA IM. JozEFA §wlpnł
Józrr §wlnrn FouNDATIoN

ul. §ikorskiego 24 /32 . 4a-łlŁKatowice
KR§ 00006?65t0 . NlP 9542768ł?L

SPRAWOZDANIE
Fundacji imienia Józefa Swidra

z działalności za 2018 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 MlNlsTRowl KulruRy l Dzleozlcrwn NRRoDowEGo

Wypełnió należy wszystkie punkty sprawozdania.
lnformacje powinny byó 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 Świdra

2. Siedziba i adres fundacji: Katowice (40-282), ul. §ikorskiego 24132

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

ul. Sikorskiego 24132, 40-282 Katowice; tel. kom.: +48 886 648 622

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: 17-09-2015

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 ŚWrlnn - Wiceprezes Zarządu
3) Andrzej ŚNIOSZEK- Wiceprezes Zarząda
4) Krzysztof ŚNIOSZEK - Sekretarz Zarząda

8. Cele statutowe Fundacji:
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Celem Fundacji jest uPowszechn_ianie, promocja, gromadzenie, dokumentowanie,ochrona i kultywowani_e _y krajyi zagra-nicą tw:or:cŹości kompoŹytórskiej, dorobkii spuścizny muzycznej Józefa Świdń.

9. zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu społeczności poprzez:
1. Prowadzenie dzialalnoŚci w sferze zadań publicznych w zakresie muzyki,kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwi narodowego.2. lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych'i między-

n arod owYc h festiwal i, ko n certów, kon ku rsów i przegiądów c h ó rai nyón.3, lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie xrajowych i mięózy-
narodowYch konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów.4. Inicjowanie, organizowanie i współorganizowani'e imprez i przedsięwzięć
kulturalnYch, artYstycznych, edukacyjnych i naukowycń w *raiu i zagranicĄ.5, Edukację kulturalną, a W szczegóIności edukację ,ury"rrą, oraz zwiększaniezainteresowania muzyką, kulturą i sztuką.

6, lnsPirowanie i wsPomaganie wszetkich działań na rzecz promocji i upowszech-niania twórczoŚci kompozytorów pols_kich, a w szczegóIności tńórczości
i dorobku kompozytorskiego Józefa Świdra.

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

8. lnsPirowanie i Prowadzenie prac badawczycń, nauk9wych i dokumentacyjnych.9. Przyznawanie Nagrody ,,Cantus" imienia Józefa Świara.
10. Fundowanie i przyznawanie nagród i stypendiów imienia Józefa świdra

dla muzYków i chórmistrzów oraz zespoiów muzycznych i chóralnych.11. WsPÓłPracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospotitói polskiej, Ministerstwem
Ku ltu rY i Dzi edzi ctwa N a rodoyeg o, N arodoiy m 

-Ce 
ntiu m Ku lti ry, I nstytute mMuzYki i Tańca, Instytutem Adama Mickiewiiza, polonią, ptacóńkami

dYPIomatYcznYmi w kraju i zagranicą, Marszałkiem Wojóioartra Śtąskiego,
PrezYdentem M i asta Katowice, B u rm istrzem M i asta Ciószy n a, ń i rm i strzemCzechowic,Dziedzic, Polskim Związkiem Chórów i orkiesir, Śńini, ZwiązkiemChorów i Orkiestr, orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, iilharmoniami,orkiestrami dętYmi, chórami, ośrodkami nóukowymi, uczótniami i szkołamimuzVcznYmi i artYstYcznymi, wydawnictwami, inŚtytucjami kultury, związkami
twórczymi i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.

12. WsPieranie działań innych osob i instyticji zbióżnych z celami Fundacji.13. podejmowanie i wspieranie inicjatyw 
-eauńacyinycn 

i wychowawczych,
w szczegÓInoŚci w zakresie edukacji muzyczinej dzieci-i młodzieży.

1 4, Dz i ałal n oś ć wyd awn i czą, p ro m ocyiń ą, a ró h iwa [n ą i i nfo rm acij n ą-.15. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

1) WsPÓłudział w,organizacji IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa
Swidra (PomYsłodawca i główny organizator: Cńór Uniwersytetu Śląskiego
,oHarmonia"): wsparcie merytorycznę i ufundowanie Nagrody Głównej
w konkursie chóralnym - statuetki ,,Cantus", oraz nug.ody pienięznej!1 000 zł)
za najlePsze wykonanie pieŚni Józefa Świdra; 23-25 tistopaaa z0 t 8 roku.

2) Nawiązywanię i kontynuowanie współpracy z muzykami i chórami -wYkonawcami utworów instrumentalnych i wokalnych Józęfa Świdra.

3) KontYnuorvanie współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w zakresie
Publikacji PartYtur (Bajki Jąna Brzechwy na chór dziecięcy z foriepianem,
Polonez na obój, klarnet i fagot, Scherzo na flet i gitarę). 

-
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4) Współpraca z Polskim Wydawnictwem Muzycznym przy realizacji projektu
,,Sto na Sto. Muzyczne dekady wolności".

5) Bieżąceudostępnianie partytur muzykom zainteresowanym wykonaniem
utworów Józęfa Swidra.

6) Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów (m.in. rękopisów, zdjęó, plików
tekstowych, gtaftcznych i muzycznych) zvliązanych z biografią i twórczością
Patrona Fundacji.

11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:

I) zakup statuetki Nagrody ,,CAntus" im, Józefa Świdra;

2) ufundowanie nagrody pieniężnej (I 000 zł) za najlepsze wykonanie utworu
J,ozefa Swidra podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa
Swidra w Cieszynie (listopad 2018).

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

Fundacja nie prowadziła w roku sprawozdawczym żadnej działalności gospodarczej.

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

Uchwała nr 5/XI/2018 Zarzqdu Fundacji z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia spruwozdaniafinan§owego za 2017 rok

14, Przychody uzyskane w roku sprawozdawczym:

a) ze spadków (zł): 0,00
b) z zapisów (zł): 0,00
c) z darowizn (zł): 2 620,00
d) ze zbiórek publicznych (zł): 0,00
e) ze źródeł publicznych (w tymz budżetu państwa igminy) (zł): 0,00
f) z oprocentowania rachunków bankowych (zł): 0,00
g) z loterii (zł): 0,00
h) z odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych (zł): 0,00
i) z działalności gospodarczej (zł): 0,00
j) inne rodzaje dochodów (zł): 0,00

15, Wysokość kosztów wynikających z:

a) realizacji celów statutowych Fundacji (zł): 1 188,19
b) wydatków administracyjnych:

- czynsze (zł): 0,00

- opłaty telefoniczne (zł): 0,00

- opłaty pocztowe (zł): 180,00

- inne koszty (zł):106,79
c) działalności gospodarczej (zł): 0,00
d) pozostałe koszty (zł\:294,11
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16. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji,, nie zatrudniano

17. Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych w roku sprawozdawczym (zł): 0o00

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. Wysokość rocznego wynagrodzenia:

a) członków Zarządu:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrodv GD: 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

b) członków innych organów Fundacji:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrody (zł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

c) osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrodv GD: 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

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

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

nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych

21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):

4 528,25 zł (saldo dodatnie na dzień 31/12/2018) na rachunku Fundacji
numer: 61 1140 2004 0000 3102 7586 2075 w mBanku S.A.
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22.Wartość nabytych obligacji (zł): nie nabyto

23. Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek (zł): nie objęto i nie nabyto

24. Nabyte nieruchomości, lch przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na ten ce!: nie nabyto

25. Nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto

26. Wartośó aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdan iach finansowych :

a) aktywa (zł): 4 528,25
b) zobowlązania (zł): 0,00

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

Fundacja nie realizowała w 2018 roku żadnych zadań zleconych

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

złożenie deklaracji CIT-ł z załqcznikami za rok 20I7

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

w Fundacji nie przeprowadzono w 2018 roku żadnych kontroli

Katowice, dnia 30-12 -2019

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

& fuĘil^*ł 1,1 |l Ś,'. /l
Krzysztof Śnioszek

SEKRETARZ ZARZĄDu
Andrzej Śnioszek

WIcrpnBzEs ZARZĄDu WtcBpRpzps ZARZĄDU
Magdalena Śnioszek

PREZES ZARzĄDu

I93o,2oI4

Mare[ Świder

Sprawozdanię z działalności FuNoncrl IM. JozEFA ŚwIonł zarok 2018_KRS 0000575580 | strona 5 z 5


