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SPRAWOZDA|{IE
Fundacji imienia Józefa Świdra

z d,ziałalności za 2020 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 [t/lrulsrRowl KulruRy l DzlrozlcrwA NARoDowEGo

Wypełnić 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 imie nia Józefa Świdra

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.: +48 886 648 622

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 ŚWrUBn - Wicepr ezes Zarząda
3) Andrzej ŚNIOSZB.K- Wiceprezes Zarządu
4) Krzysztor ŚNIOSZEK - Sekreta rz Zarząda
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8. Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest upowszechnianie, promocja, gromadzenie, dokumentowanie,
ochrona i kultywowanie w krajq i zagranicą twórczości kompozytorskiej, dorobku
i spuścizny muzycznej Józefa Swidra.

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 dóbr Rultury i dziedzictwa narodowego.

2. lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i między-
narodowych festiwali, ko n certów, kon ku rsow i p rzeglądów ch ó ral nych.

3. lnicjowanie, organizowanie i współorganizowanie krajowych i między-
narodowych ko nfe rencj i, sympozjów n aukowych, szkol eń i warsztatów.

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

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

6, Inspirowanie 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.

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

10. Fundowanie i przyznawanie nagród i stypendiów imienia Józefa Świdra
dIa muzyków i chórmistrzów oraz zespołów muzycznych i chóralnych.

11. Współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, lnstytutem
Muzyki i Tańca, lnstytutem Adama Mickiewicza, Polonią, placówkami
dyptomatycznymi w kraju i zagranicą, Marszałkiem Województwa Śląskiego,
P rezydentem M iasta Katowice, B u rm istrzem M i asta Cieszyna, B u rm istrzem
Czechowic-Dziedzic, Potskim 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 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 szczegóIności w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.
14. Działalność wydawniczą, promocyjną, archiwalną i informacyjną.
15. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

1) Współpraca z prof . Rafałem Majznerem (ATH w Bielsku Białej) i Barbarą
B ielaczy c (MDK w C ze chowicach-D zie dzicach) pr zy r e alizacj i proj ektu
,,Polskie pieśni zapomniane" (w ramach programu ,,Kultura w sieoi"
finansowan ego zę środków Ministerstwa Kultury i Dziędzictwa Narodowego).

2) Współpraca z Radą Miasta Katowice i Urzędem Miasta Katowice w sprawie
nadania imienia Jozęfa Świdra jednemu z katowickich skwerów.

3) Współpraca z Dyrekcją i Radą Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie nadania jej imienia Józefa Swidra.

Sprawozdani ę z działalności FuNpłcrt tIrł, JózBrł Śwtoął za rok 2020_KRS 0000575580

Gę fr-Ą

strona 2 z 6

r),\Y



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

5) Kontynuowanie współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w zakręsie
publikacji partytur (Sonata na skrzypce i altówkę).

6) Biezące udostępnianie partytur muzykom zainteresowanym wykonaniem
utworów Józęfa Swidra.

7) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej www.iozefswidęr.pl
oraz profilu na Facębook-u poświęconego Józefowi Świdrowi pod adresem:
www.facebook. com/SwiderJozef

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

1't. Głowne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:

ufundowanie nagrody pieniężnej 1 000 zł za najlepsze wykonanie utworu
r9zefa Świdra podczas V Międzynarodowego Fbsiiwatu Muzyki im. Józefa
Swidra w Cieszynie (grudzień 2019 - nagrodę przekazano w styczniu 2020)

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 8/I/2020 Zurzqdu Fundacji z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
w 2020 roku

Uchwała nr 9/I/2020 Zarzqdu Fundacji z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

14, Przychody uzyskane w roku sprawozdawczym:

a) ze spadków (zł): 0,00
b) z zapisów (zł): 0,00
c) z darowizn (zł):2 050,00
d) ze zbiórek publicznych (zł): 0,00
e) ze żródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy) (zł): 0,00
f) z oprocentowania rachunków bankowych (zł): 0,00
g) z loterii (zł): 0n00

h) z odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych (zł):300,00
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): 1 000,00
b) wydatków administracyjnych :
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- czynsze (zł): 0o00

- opłaty telefoniczne (zł): 0,00

- opłaty pocztowe (zł): 308,10

- inne koszty (zł):37,50
c) działalności gospodarczej (zł): 0,00

d) pozostałe kosztv GD:923,61,

16. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: nie zatrudniano

17. Łączna kwota wynagrodzeń osób 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) członków Zarządu:

- wynagrodzenia (zł): 0,00

- nagrody (zł): 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

- nagrody (zł): 0,00

- premie (zł): 0,00

- inne świadczenia (zł): 0o00

19. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zł): 0,00
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22.\Nartość 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, Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdan iach finansowych :

a) aktywa (zł): 5 815,42
b) zobowiązania (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 2020 roku żadnych zadań zleconych

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

złożenie deklaracji CIT-I z załqcznikami za rok 2019

29. lnformacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu (oz.u. z2O19 r, poz. 1115, 152o, 1655, 1zsa izoee): NIE

30. lnformacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (or. u. z2018r,
poz,1491) płatnoŚci w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowa-
dzanajako pojedyncza operacja czy kilka operacji, ktore wydają się ze sobą
powiązane, wlaz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku
ząznaczenia tu punkcte zg odpotutedzi ,,TAK"): nie dotyczy
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20. udzielone przez Fundację pożyczki pienięzne z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznanla
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek:

nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych

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

5 815,42 zł (saldo dodatnie na dzień 31/12/2020) na rachunku Fundacji
numer: 61 1140 2004 0000 3102 7586 2075 w mBanku S,A,



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

w Fundacji nie przeprowadzono w 2020 roku żadnych kontroli

Katowice, dnia 28 l 12 12021

Podpisy członków Zarządu Fundacj i :

(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji, jeżeli statut nie stanowi inaczej)
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KrzysztoI Śnioszek
SprRBreRz Zaxz4ov

Andrzej Śnioszek
WtcBpRpzps ZARzĄDU

Marek Świder
WICEPREZES ZARZĄDU

Magdalena Śnioszek
PREZES ZARZĄDU
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