
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KWS
z SIEDZIBĄ we Wrocławiu

za rok 2011. .

1/ DAIYE FUNDACJI
Fundacja KWS
Data wpisu w KRS 14.12.2010r.
Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 328
KRS: 0000373072
REGON: 021418890
NIP: 8951987984

2l ZARZĄD FUNDACJI
l/ Prezes Fundacji : Stanisław MĘnarski
2/ Wiceprezes Fundacji : Bernadetta.Franek

3/ CELE STATUTOWE FUNDACJI

l. Rozwijanie i upowszechnianie kultury i sztuki oraz dbanie o rozwÓj świadomości
obywatelskiej poprzez pracę formacyj n4;

2. Stworzenie warunkÓw rozwoju i umozliwienie pogłębiania kwalifikacji zawodowych
twÓrcom, artystom i animatorom kultury związarlym z rÓżnymi dziedzinami sztukj ze
szczego|nym uwzględnieniem muzyki: wokalnej, wokalno.instrumentalnej,
instrumentalnej, klasycznej, sakralnej, etnicznej i rozrywkowej;

3. Promowanie muzyki i twÓrczości muzycznej w ośrodkach edukacji muzycznej oraz
poszerzanie kręgu odbiorcÓw roŻnych gatunkÓw i stylÓw m|Izycznych;

4. Propagowanie działa narzeczpromocji kultury na poziomie europejskim i
działalności zmierzaj4cej do ścisłego wspÓłdziałania artystÓw rÓznych krajow w
ramach kulturalnej integracji i wymiany;

5. Działania promocyjne i popu|aryzatorskie obejmujące swym zakresem zarÓwno
artystÓw oraz twÓrcÓw zajmujących się wykonywaniem muzyki wokalnej, wokalno.
instrumentalnej, instrumentalnej, klasycznej, sakralnej, etnicznej i rozrywkowej jak i
wyruŻajqcymi się twÓrczo poprzęZ inne działania artystyczne;

6. Umuzykalnienie dzieci, młodzieiy i dorosłych, w tym wprorł'adzenie do polskiej
rzeczywistości realizowanego w kraj ach zachodni ch standardu powszechnej
umiejętności czyania nut, wspieranie nieprofesjonalnej aktywności muzycznej
polskiego społecze stwa' budorvanie więzi społecznych;

7. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego muzykowania dla
kondycii duchorł,ej' intelektualnej i emocjonalnej społeczenstwa oraz wynikorv badat't
naukowych dotyczących pozytywnego wpły'*u muzyki na rozwoj duchowy,
enrocjona|ny i intelektualny człowieka:

8. Zainteresowanie młodych rodzicow nowoczesnymi metodami umuzykalnieniadzieci
od pienvszych chwil Życia;

9. Pobudzanie aspiracji i przygotor,l'anie dzieci i młodziezy do uczestniczenia w kulturze
poprzez dzi ałal no ść artyst y cznĄ.,

l0. Stworzenie mody na obcowanie zmuzyk4 i sauką jako tymi. ktore mog4 rozbudzac,
sublimować i zaspokajać potrzeby kulturalne człowieka;



l l. Profilaktyka uzaleŻnieri poprzez stworzenie alternatywy. dla patogennego stylu Życia"
przecirvdziałanie margina|izacji grup społecznych, ochrona przed zagroŻeniami ze
strony' kultury masowej ;

|2.Działania natzeczwyrÓwnywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i
nrłodzieŻy z małych miast i wsi:

13. Tworzenie nowych miejsc pracy:

l4. Wspieranie kultury regionalnej i upowszechnianie muzyki ludowej i sakralnej atakŻe
międzyrrarodorva wynriana kultury regionalnej i przyb|izenie Polakom muzyki innych
narodÓw.

4t ZASADY, FoRMY I zAKREs DZIAŁALNoŚCI sTATUTowEJ ZPDD'A]\{IEM
REALIZACJI CELow STATUToWYCH, ATArl<ŻE oPIs GŁoWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH w JEJ DZIALALNoŚCI o SKUTKACH FINANSoWYCH.

Fundacj a w ci4gu roku 20| | swoj e cele real izowała poprzez organizacj ę wars ztatow wokalno
liturgicznych w ciągu całego roku kalendarzowego pod nazw4 Wrocławskie Liturgiczne
Studium Wokalne

Celem ty chie warsztatÓw j est:

- upowszechnianie kultury i sztuki m|Jzycznej ze szczegÓ|nym uwzględnieniem muzyki
sakralnej

. umozliwienie uczestnikom WLSW: miłośnikom i animatorom kultury związanych zmuzykq
wokalnq, wokalno-instrumentalną i sakralną, pogłębienia wiedzy muzycznej i kwalifikacji
zawodowych do skutecznego animowania kultury śpiewu i muzyki w swoich środowiskach a
takŻe podno szenia i ch pozi omu wars ztatu muz yczne go

- podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia zespołÓw m|Jzycznych: zdobycie podstaw
czytania nut, dyrygentury, umiejętności pracy głosem atakze pogłębienia wiedzy muzycznej
w zakresie historii muzyki liturgicznej i sakralnej oraz duchowości muzyki

. Uporvszechnienie wiedzy o korzyściach płyn4cych z aktywnego muzykowania dla kondycii
duchorvej. intelektualnej i emocjonalnej człowieka

5/ INFoRMACJA o PRoWADZoNEJ DZIAŁALNOŚCI GoSPoDARCZEJ WEDŁUG
WPISU Do REJESTRU PRzEDsIĘBIoRCow KRAJowEGo REJESTRU
sĄDowEGo.

Nie była prowadzona działalność gospodarcza

6/ oDPIsY UCHWAŁ z^RzĄDU FUNDACJI
. uchwała z dnia 26 maja fD|fr o zatwierdzeniu bilansu za f}l l rok (kopia w załączeniu)
. uchwałazdnia26majaz0l l o zatwierdzeniu merytorycznego zdziała|ności fundacji zarok
201 l

7/ INFoRMACJA o wYsoKoŚq UZYSKANYCH PRZYCHoDoW:
z wyodrębnieniem ich źrÓdeł (np. spadeĘ zapis, darowizna, środki pochodzące ze źr de|
pub|icznYch, w tym z budżetu paristwa i budżetu gminy)' odpłatnych świadcze realizowanych



przez fundację w ramach ce| w statutowych z uwzględnieniem kosztÓw Ęch świadczeri; jeżeli
prowadzono działalność gospodarczą,wynik finansowy tej działalności oraz. procentorvy
stosunek przychodu osiągniętego z działa|ności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostaĘch źrÓdel'

Środki otrzymane z darowizn:3 676zł

odplatne świadczenia realizowane pnzez fundacjęw ramach ce| w statutowych:40 35|,6| zł.
Przychody finansowe: l 8,33 zł

8) TNFORMACJA O PONTESTONYCH KOSZTACH NA:
a) koszty odpłatnych świadczeri(warsztaty): 33 7L8,78
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczną pocztowe itp.) : 5 203,47 zł
w tym:

usfugi obce 3 697,|7zł
podatki i opłaty | 506,30zł

c) działalność gospodarCZą, - nie prowadzono działalności gospodarczej

Koszty ogÓlem 38 922,25 z|

Wynik finansowy Fundacji na koniec roku 20|| zakoitczył się nadwyŻką w kwocie:5 l23,69 zł

Została ona przeznaczona na następny rok narea|izację celÓw statutowych Fundacji.

9/ DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Fundacja nie zatrudniała zadnego pracownika na podstawie umowy o pracę w 20l lr.

10/ wYsoKoŚC RoCZNEGo LUB PRZECIĘTNEGo MIESIĘCZNEGo
WYNAGRoDZENIA wYPŁAcoNEG o Ł ĄCZNIE CZŁoNKoM ZARZ.ĄDU I INNYCH
oRGAI\ow FUNDACJI oRAZ osoBoM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE
DZt AŁ ALNo Ś c IĄ G o s Po DARC ZĄ.

Członkowie Zarz4du ani teŻ członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali Żadnego
wynagrodzenia

11/ WYDATKI NA UMowY ZLE'CENIA i UMowY oDZIB,Ło

Na umowy zlecenia fundacjawydatkowała: 3 l98,00zł brutto

Na umowy o dzieło fundacja wydatkowała: |4 309,00zł brutto

12l DANE o IJDZIELoNYCH PRZBZFUNDACĘ PDŻYCZKACIil PIENIĘZNYCH

Fundacj a nie udzie|ała poŻyczek w 20 1 1 r.

13/ DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE
WSKAZANIBM BANKU:



Na dzierł 3|.|2.2011 na rachunku bankowym Fundacji była ulokowana lrwotaz 0 z|

a) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałÓw lub nabyych akcji w
spÓłkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spÓłek,

Fundacja nie nabyła obligacji, udziałÓw, akcji

b) nabytych nieruchomościach, ich.przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,

Fundacja nie nabyla nieruchomości

cl nabytych pozostatych środkach trwałych,

Fundacja nie nabyla środkrÓw tnvaĘch

d) wartości aktywow i zobowięan fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
fi nansowych sporz ądzany ch dl a c e l Ów staty styc zny ch,

wartość akĘw w na dzieó 3|.12.2011 wynosił: 9 255,66 zł

14l DANB o DZIAŁALNoŚCIaLECoNEJ FUNDACJI PRzEzPoDMIoTY
PAŃsTwowE I sAMoRZĄDowE (UsŁUGI, PAŃsTwowE aADANIA ZLEcoNE
IZAMÓwIENIA PUBLICZNE ) oRAZ o wYNIKU FINANsowYM TEJ
DZIAŁALNoŚcI
Fundacja nie prowadziław fD|l działalności zleconej Fundacji przezpodmioty paristwowe i
samorZądowe

15/ INFoRMACJA o RozLIczENIACH FUNDACJI ZTYT|]ŁU clĄŻ4cvctl
ZoBowIĄZAŃ PoDATKoWYCH, ATA|(ŻE INFoRMACJE w SPRAWIE
SKŁADANYCH DEKLARACJI PoDATKoWYCH.

Fundacja w roku 20|| zapłaciła l 506,30 (pit4) zł podatku dochodowego od osÓb ftzycznych

Fundacja składa rocznądeklarację CIT ( dochodylprzychody wolne 5 |f3,69)

16l w oKRESIE SPRAWoZDAWCZYM NIE BYŁA PRoWADZoNA w FUNDACJI
KONTROLA.


