Warszawa 2013-03-25

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
fundacji Muzyka Odnaleziona za rok 2012
Fundacja Muzyka Odnaleziona ma swoją siedzibę: Al. Szucha 16. lok. 24, 00-582 Warszawa
Muzyka Odnaleziona została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym w dn. 19 stycznia 2012
roku pod numerem KRS 0000408691
Muzyka Odnaleziona w dniu 3 lutego 2012 roku otrzymała numer identyfikacyjny REGON 145979655
W skład Zarządu fundacji Muzyka Odnaleziona wchodzą:
Andrzej Bieńkowski – Prezes Zarządu
Małgorzata Bieńkowska – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Andrzejowska - De Latour
Olga Baron – sekretarz
Witold Broda
Danuta Murzynowska
Joanna Potęga
Celem fundacji jest:
-działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki współczesnej oraz tradycyjnej, w
szczególności tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,
-wspieranie dziedzictwa kulturalnego przez archiwizację, zabezpieczenie, zachowywanie,
udostępnianie do celów naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granicą unikalnych
zbiorów dotyczących muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej stanowiących własność
Fundacji, zbiorów będących w depozycie Fundacji oraz archiwów prywatnych
-dokumentacja sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kultury tradycyjnej, w szczególności tradycyjnej
muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,
-edukacja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kultury
tradycyjnej, w szczególności tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,
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-promowanie polskiej kultury w szczególności kultury tradycyjnej w Polsce oraz poza granicami RP,
prezentacja kultury tradycyjnej innych narodów i kultur w Polsce, popularyzacja różnorodności
kulturowej narodów i regionów europejskich,
-inspirowanie dialogu międzykulturowego i budowanie postaw tolerancji wśród społeczności
lokalnych, grup niesformalizowanych, mniejszości kulturowych, narodowych, etnicznych,
-wspieranie społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i
upowszechnienie ich dorobku kulturowego,
-wszelkie inne przedsięwzięcia związane z kulturą, pobudzające rozwój uczestnictwa i aktywności w
kulturze i edukacji kulturalnej,
Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji Muzyka Odnaleziona:
- gromadzenie dokumentów, fotografii, rejestracji audio i video, instrumentów oraz przedmiotów i
dzieł sztuki związanych z kulturą i sztuką współczesną oraz tradycyjną, w szczególności tradycyjną
muzyką wiejską Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,
- tworzenie archiwum, które dotyczy dóbr kultury i sztuki, w szczególności tradycyjnej muzyki
wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Archiwum zawiera: rejestracje video, audio,
fotografie, fotografie archiwalne i inne dokumenty, instrumenty oraz przedmioty i dzieła sztuki
związane z kulturą tradycyjną i sztuką współczesną,
- inwentaryzacja i katalogowanie fotografii, dokumentów oraz dokumentów audiowizualnych w
oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie, zbiorów własnych, zbiorów będących w depozycie
Fundacji oraz archiwów prywatnych powierzonych Fundacji,
- ochronę, konserwację zbiorów będących w archiwum oraz sprawowanie opieki nad archiwalnymi
obiektami powierzonymi Fundacji, dotyczącymi kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji, w szczególności
tradycyjnej muzyki wiejskiej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,
- digitalizacja zbiorów posiadanych przez Fundację w celu ich archiwizacji oraz udostępniania,
- stworzenie bazy danych dostępnej on-line, dotyczących zbiorów własnych Fundacji, zbiorów
będących w depozycie Fundacji oraz archiwów prywatnych powierzonych Fundacji,
- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji drukiem oraz z wykorzystaniem
wszelkich innych nośników z zakresu działalności statutowej Fundacji,
- inicjowanie i organizowanie badań, w tym terenowych w Polsce i za granicą, związanych z realizacją
celów statutowych Fundacji,
- organizacje koncertów, festiwali, spotkań, warsztatów, wystaw przedstawiających i
popularyzujących dorobek polskiej, europejskiej i światowej kultury tradycyjnej oraz sztuki
współczesnej, w tym publikowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i edukacyjnych na
ten temat,
- tworzenie programów edukacyjnych wychowania poprzez tradycję w oparciu o polską, europejską i
światową kulturę tradycyjną,
- organizacja szkoleń i seminariów z zakresu działalności statutowej Fundacji,
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- tworzenie programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących kultury z zakresu polskiej,
europejskiej i światowej kultury, w szczególności kultury tradycyjnej,
- współpracę z innymi organizacjami, muzeami, galeriami, mediami, z Polski, Europy i ze świata,
których cele są zbieżne z celami Fundacji,
- inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji,
- dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości.
Muzyka Odnaleziona realizowała w 2012 roku cele statutowe w ramach projektów:

. Festiwal Galicja/Gnojnica – projekt Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu, udział w
badaniach terenowych (przygotowanie do projektu merytorycznego festiwalu), współpraca przy
organizacji koncertu, realizacja wystawy fotograficznej „Z dna szuflady”

. 3XGACE – umowa barterowa – projekt wydawnictwa Muzyka Odnaleziona, współorganizacja
wystawy „Tak było”, ufundowanie nagrody w konkursie fotograficznym

. Archiwum Muzyki Wiejskiej – projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny w
ramach Programu Dziedzictwo Cyfrowe
w projekcie:
-uporządkowanie części zbiorów AMW (fotografie i nagrania hi8)
- digitalizacja części zbiorów AMW (fotografie i nagrania hi8)
- odgrzybienie, konserwacja i przepakowanie fotografii archiwalnych
- systematyka i opis zbioru (metadane)
- zmiany na stronie internetowej fundacji www.muzykaodnaleziona.pl , umożliwiające umieszczenie
fragmentów filmów i promocję strony AMW
- powstanie bazy danych i strony www.archiwummuzykiwiejskiej.pl
- udostępnienie plików na stronie
- promocja projektu

. realizacja wystawy „Muzykanci” – we współpracy z wydawnictwem Muzyka Odnaleziona
. koprodukcja 7 odcinków audycji serii „Muzyka odnaleziona” popularyzujących muzykę tradycyjną i
zbiory Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji - wraz z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, projekt
realizowany do końca lutego 2013 roku
Na tym sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji zakończono. Na wniosek Prezesa Fundacji
zwołano dwa posiedzenia Zarządu Fundacji, które odbyły się w dniach25.03.2012 i 9.12.2012.
Podjęto uchwałę dotyczącą zmian w statucie fundacji, ustanowienia jednostki organizacyjnej –
Archiwum Muzyki wiejskiej oraz dalszych planów działań na rok 2013
Informacja o uzyskanych przychodach:
W 2012 roku fundacja Muzyka Odnaleziona uzyskała przychody w zł.:
- Przychody ze sprzedaży
34.600,00 zł

str. 3

- darowizny na rzecz Fundacji
2.560,00 zł
- Dotacja
42.840,00 zł
- Przychody finansowe
117,92 zł
Razem: 80 117,92 zł
Informacja o poniesionych kosztach:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie poniesione koszty związane są z
realizacją celów statutowych. Poniesiono koszty w zł.:
- Koszty uzyskania przychodu/realizacji działań statutowych 57.150,86 zł
- Koszty finansowe
249,17 zł
- Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu
0,00 zł
Razem: 57 400,03 zł
Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej
Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły w 2012 roku.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników.
Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
Fundacja Muzyka Odnaleziona posiada rachunki bankowe w ING Bank Śląski SA.
Stan środków bankowych na dzień 31.12.2012 wynosił 22 198, 15 zł.
Fundacja na dzień 31.12.2012 nie posiadała lokat bankowych.
Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – Fundacja nie nabyła obligacji ani nie
objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
Obsługę księgową fundacji prowadziło Biuro Rachunkowe Conte
Dane o działalności zleconej:
fundacja nie prowadziła w 2012 roku działalności gospodarczej
Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
w 2012 roku w fundacji Muzyka Odnaleziona nie została przeprowadzona kontrola
Informacja o rozliczeniach fundacji:
fundacja Muzyka Odnaleziona nie posiada zaległości podatkowych na 2012 rok

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Bieńkowska

Podpisał Zarząd
dn. 25.03.2013
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