Warszawa dn. 30.04.2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
fundacji Muzyka Odnaleziona za rok 2014
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,
-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,
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-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,
- tworzenie programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących kultury z zakresu polskiej,
europejskiej i światowej kultury, w szczególności kultury tradycyjnej,
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- 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 2014 roku cele statutowe w ramach
projektów:

.

Archiwum Muzyki Wiejskiej (AMW) – kontynuacja - projekt dofinansowany ze środków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolberg 2014 Promesa
W 2014 otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację projektu digitalizacji i opracowania AMW
W projekcie:
- uporządkowanie i digitalizacja taśm filmowych VHS – 189 godzin)
- zmiany na stronie internetowej AMW, umożliwiające odsłuch plików audio
- opracowanie metadanych 359 plików audio i udostępnienie ich na stronie internetowej projektu
- udostępnienie 20 zdigitalizowanych plików filmowych na stronie internetowej
- promocja projektu, w tym druk ulotki z płytą CD-audio

. organizacja wystawy fotograficznej MUZYKANCI fotografie terenowe Andrzeja Bieńkowskiego
- marzec-kwiecień – Skierniewice, Izba Historii Skierniewic
- kwiecień-lipiec - Biała Podlaska, Muzeum Południowego Podlasia

. organizacja wystawy fotograficznej Z DNA SZUFLADY fotografie mieszkańców Gnojnicy
podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, 21-26 kwietnia 2014 (wystawa zrealizowana wraz z
mieszkańcami Gnojnicy/Podkarpackie i Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu podczas
Festiwalu Galicja/Gnojnica/Tradycyjne granie w latach 2012-2013)

. udzielenie licencji na udostępnienie zbiorów fotograficznych i filmowych
- ITI Neovisio S.A. – na emisję w telewizji Planete 7 odcinków filmów serii Muzyka odnaleziona
- Muzeum Ziemi Kujawskiej – na wykorzystanie 30 fotografii archiwalnych do wystawy czasowej p.t.
„Burczybasy, bazuny i mazanki. Instrumenty polskiej muzyki ludowej”
- Stowarzyszeniu Tratwa – na materiały filmowe do strony Akademii Kolberga
- Instytutowi Muzyki i Tańca – na materiały filmowe do wykorzystania na stronach internetowych
poświęconych polskim instrumentom ludowym i polskim tańcom ludowym
Na tym sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji zakończono.
Na wniosek Prezesa Fundacji w 2014 roku zwołano jedno posiedzenie Zarządu Fundacji, które odbyło
się 26 czerwca 2014. Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
merytorycznego fundacji, oraz dalszych planów działań na rok 2015.
Informacja o uzyskanych przychodach:
W 2014 roku fundacja Muzyka Odnaleziona uzyskała przychody w zł.:
- przychody ze sprzedaży .............................. 15.000,00
- darowizny na rzecz fundacji ......................... 1.300,00
- dotacja ........................................................ 25.420,00
- przychody finansowe ....................................... 198,87
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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 ........................... 36.339,34
- koszty finansowe .................................................276,10
- wydatki niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 69,50
Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej
Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły w 2014 roku.
Na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 wynosił 6530,11 zł.
Fundacja na dzień 31.12.2014 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 2014 roku działalności gospodarczej
Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
w 2014 roku w fundacji Muzyka Odnaleziona nie została przeprowadzona kontrola
Informacja o rozliczeniach fundacji:
fundacja Muzyka Odnaleziona nie posiada zaległości podatkowych na 2014 rok

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Bieńkowska

Podpisał Zarząd

str. 4

