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SPRAWOZDANIE
Fundacji imienia Józefa Swidra

z działalności za 201,9 rok

opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji(Dz.U.01.50.529 ze zm.)

i składane MlrulsrRowl KuLTuRy l DzteaztctwA NARoDowEGo

Wypełnió naleźy wszystkie punkty sprawozdania.
lnformacje powinny być precyzyjne i jednoznaczne,

Wszystkie punkty sprawozdania dotyczą każdej fundacji.
W razie potrzeby pro§zę 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 2413ż

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 lnternetowej:

fundacjaswidra@gmail.com I www.jozefswider.pl

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

KRS 0000575580 | data wpisu w KRS: t7-09-2a1,5

6.

7,

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 362508650

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

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

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

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

2. lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i między-
narodowych festiwali, koncertów, konkursow i przeglądów chóralnych.

3, Inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i między-
narodowych konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów.

4. lnicjowanie, organizowanie l współorganizowanie 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 upowszechniania twórczości kompozytorów polskich, a w szczególności
twórczości i dorobku kompozytorskiego Józefa Świdra,

7. Organizowanie i współorganizowanie kursów i warsztatów muzycznych
oraz chórmistrzowskich w kraju i zagranicą.
lnspirowanie i prowadzenie prac badawczych, naukowych i dokumentacyjnych.
Przyznawanie Nagrody ,,Cantus" imienia Józefa Świdra.
Fundowanie i przyznawanie nagród i stypendiów imienia Józefa Świdra
dla muzyków i chórmistrzów oraz zespołow muzycznych i chóralnych.
Współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Instytutem
Muzyki i Tańca, lnstytutem Adama Mickiewicza, Polonią, placówkami
dyplomatycznymi w kraju i zagranicą, Marszałkiem Województwa Ś/ąskiego,
P rezyd entem M i asta Katowice, B u rm istrzem M i asta Ci eszy na, B u rm istrzem
Czechowic-Dziedzic, Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, Śtąskim Związkiem
Chórów i Orkiestr, orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, filharmoniami,
orkiestrami dętymi, chórami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i szkołami
muzycznymi i artystycznymi, wydawnictwami, instytucjami kultury, związkami
twórczymi i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Wspieranie działań innych osob i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych,
w szczególności w zakresie edukacji muzycznej dziaci i mlodzieży.
Działalność wydawniczą, promocyjną, archiwalną i informacyjną,
Współpracę ze środkami masowego przekazu.

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

l) Współudział w organizacji V Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych
im. Józefa Swidra: wsparcie merytoryczne i ufundowanie Nagrody Głównej
w konkursie chóralnym - statuetki,,Cantus", otaz nagrody pienięznej (1 000 zł)
zanajlepsze wykonanie pieśni Jozefa Świdra; Katowice, 2i stycznia-Z019 roku.

2) Współudział w organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
im. Jozęfa Świdra: wsparcie merytoryczne, przekazanie książek (,,Józef Świder
we wspomnieniach") i płyt (,,Jozef Świder - Music for Wind Instruments")
jako dodatkowych nagród dla uczęstników Konkursu; Czechowice-Dziedzice,
26-28 września 2019 roku.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
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Wspołudział w organizacji V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa
Swidra: wsparcie merytoryczne i ufundowanie Nagrody Głównej w konkursie
chóralnym - statuetki,,Cantus", oraznagtody pieniężnej (1 000 zł) zanajlepsze
wykonanie pieśni lózefa Świdra; Cieszyn, 5-8 grudnia 2019 roku.

Nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z muzykami i chórami -
wykonawcami utworów instrumentalnych i wokalnych Józefa Świdra.

Kontynuowanie współpracy z Polskim Wydawnictwęm Muzycznym w zakresie
publikacji partytur (|Tokaliza na sopran i altówkę),

Współpraca z Polskim Wydawnictwem Muzycznym przy realizacji projektu
,,Kompozytor Miesiąca" (kompozytor sierp nia 20 19 - www.pwm.com.pl) :

przygotowanie,,Alfabetu" Józefa Świdra (autor: M. Świder).

Publikowanie artykułów przybliżających biografię Iózęfa Świdra (A. Śnioszek,
Józef Świder i jego Kątowice [,,Kronika Katowicka' 20Ig, nr 53]; M. Śnioszek,
Czechowice - rodzinne miąsto Józefa Świdra |,,Gazeta Czechowicia" 2019, nr 19].

Bieżące udostępnianie partytur muzykom zainteresowanym wykonaniem
utworów JózęfaŚwidra.

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

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

1) zakup dwóch statuetek Nagrody ,,Cantus" im. rózefa Świdra;

2) ufundowanie dwóch nagród pieniężnych (po 1 000 zł każda) za najlepsze
wykonanie utworu Józefa Świdra podczas V Ślqskiego Festiwalu Ćnórdw
Szkół Muzycznych im. rózefa Świdra (styczeń 2019) oraz V Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie (grudzień 2019
- nagrodę przekazano w styczniu 2020),

12, DziałalnoŚĆ gospodarcza fieśli 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 6/I/20I9 Zarzqdu Fundacji z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
w 2019 roku

Uchwała nr 7/III/2019 Zarzqdu Fundacji z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego za 20I8 rok

14, Przychody uzyskane w roku sprawozdawczym:

a) ze spadkow (zł): 0,00
b) z zapisów (zł): 0,00
c) z darowizn (zł): 3 300,00
d) ze zbiorek publicznych (zł): 0,00

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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e) ze źrodeł publicznych 1w tym z budzetu państwa i gminy) (zł): 0,00

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 dochodów (zł): 0,00

15. Wysokość kosztów wynikających z:

a) realizacji celow statutowych Fundacji (zł): 1,354,24

b) wydatkow administracyjnych:
- czynsze (zł): 0,00

- opłaty telefoniczne (zł): 0,00

- opłaty pocztowe (zł):136,20

- inne koszty (zł): 0,00

c) działalności gospodarczej (zł): 0,00

d) pozostałe koszty (zł): 371,46

16. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji nie zatrudniano

17. Łączna 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. Wysokośó rocznego wynagrodzenia:

a) członkow Zarządu:

- wynagrodzenia (zł): 0,00
* nagrodv GD: 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00

b) członkow innych organow Fundacji:

- wynagrodzenia (zł); 0,00

- nagrody (zł): 0o00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0,00
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c) osob kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrody (zł): 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):

5 734,63 xł (saldo dodatnie na dzień 31/12/2019) na rachunku Fundacji
numer: 61 1140 2004 0000 3102 7586 2075 w mBanku S.A.

22.\Nartośó nabytych obligacji (zł): nie nabyto

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

24. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na ten cel: nie nabyto

25. Nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto

26. Wartośó aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozd an iach fi nansowych :

a) aktywa (zł); 5 734,63
b) zobowiązania (zł): 0,00

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

Fundacja nie realizowała w 2019 roku żadnych zadań zleconych

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

złożenie deklaracji CIT-8 z załqcznikami za rok 2018

29. lnformacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu (o..u. z2019 r. poz,1,115.,152o,1655;1zse izooe): NIE
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30. lnformacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (oz, u. z2018r.
poz,1491) płatności w gotowce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowa-
dzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (ugpełnić ta przypadku
zaznaczenia us punkcie z9 odpotuiedzi,,TAK")', nie dotyczy

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

w Fundacji nie przeprowadzono w 2019 roku żadnych kontroli

Katowice, dnta 28-12-2020

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

31,

.\b,,1oZą

ź,a^3
1930 " 2014

Qł il 5'^, t{
Krzysztof Snioszek
SprREteRz Zeaz4ou

P . t^Vr,,rl"

Andrzej Śnioszek
WICEPREZEs ZARZĄDU

Magdalena Śnioszek
PREZES ZARZĄDUWIcEpREzEs Złnz,ąou
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