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I.

C HARAKTERYSTYKA I CEL DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja Zeggerteum z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Św. Krzysztofa 1 została
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu-Fabryczne, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612487 dnia 28.04.2016.
Fundacja Zeggerteum posiada stronę internetową: zeggerteum.org oraz pocztę elektroniczną
pod adresem: mail@zeggerteum.org.
Fundacja Zeggerteum posługuje się numerem NIP: 8971823530 i numerem statystycznym
REGON: 364344223.
Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa obejmująca działania w zakresie:
a) dbania o wysoki poziom muzyki kościelnej w katedrze św. Marii Magdaleny i
w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu;
b) pielęgnowania pamięci o Gerhardzie Zeggercie, wielkim kantorze parafii św. Marii
Magdaleny i św. Krzysztofa;
c) wybudowania nowych organów w katedrze św. Marii Magdaleny i w kościele św.
Krzysztofa;
d) krzewienia i rozwijania kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki
kościelnej;
e) inicjowania współpracy środowisk naukowych oraz wspierania współpracy między
nimi w dziedzinie muzyki kościelnej;
f) integrowania środowiska muzyków i zespołów kościelnych;
g) krzewienia kultury muzyki kościelnej, przede wszystkim w zakresie tradycji
muzycznej;
h) propagowania współpracy międzywyznaniowej;
i) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
j) pielęgnowania polskiej tradycji wieloetniczności i tolerancji;
k) działalności oświatowej, kulturalnej i informacyjnej w zakresie muzyki kościelnej;
l) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
m) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
n) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
o) wspierania nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
p) propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
q) działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami;
s) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
a) inicjowanie i wspieranie projektów związanych z budową lub renowacją
instrumentów, przede wszystkim organowych, oraz budowę lub zakup instrumentów;
b) inicjowanie i wspieranie badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie
organmistrzostwa;
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c) organizowanie otwartych koncertów muzyki organowej, wokalnej, wokalnoinstrumentalnej i instrumentalnej;
d) wspieranie tworzenia nowych zespołów muzycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem zespołów kościelnych;
e) organizowanie kursów i szkoleń;
f) współpracę z jednostkami i organami odpowiedzialnymi w poszczególnych
instytucjach za muzykę kościelną.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
a) organizowanie konkursów muzyki organowej, w tym improwizacji organowej,
muzyki chóralnej oraz wokalno-instrumentalnej;
b) organizowanie koncertów muzyki organowej, wokalnej, wokalno-instrumentalnej i
instrumentalnej;
c) organizowanie zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji i kursów;
d) organizowanie wyjazdów badawczych i instrumentoznawczych;
e) wydawanie prac naukowych;
f) wydawanie reprintów wartościowych publikacji muzycznych;
g) wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw fonograficznych.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na cele
statutowe Fundacji mające charakter działalności pożytku publicznego.
Dane dotyczące członków zarządu Fundacji Zeggerteum:
Tomasz Kmita-Skarsgård – dyrektor fundacji
Bartosz Kuriata – wicedyrektor fundacji
Rada Nadzorcza:
Andrzej Fober – przewodniczący
Joanna Giel
Kurator:
Jakub Tarka
Fundacja rozpoczęła działalność 02.05.2016, a okres trwania działalności jest nieoznaczony.
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II.

D ZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja Zeggerteum rozpoczęła w 2016 roku realizację przedsięwzięcia „Budowa organów
w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu w ramach projektu Staromiejski Trójkąt
Organowy“.
W kwietniu 2016 r. został przeprowadzony przetarg który wygrała firma Johannes Klais
Orgelbau z Bonn w Niemczech. Ten istniejący od 1882 roku zakład, jest obecnie jednym z
najlepszych na świecie zajmujących się budową organów piszczałkowych. Klais wybudował
między innymi instrumenty w katedrze w Kolonii, w katedrze św. Jadwigi w Berlinie, w
Narodowym Centrum Sztuki w Pekinie, w Filharmonii Krakowskiej, a także prospekt
organowy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Fundacja obecnie prowadzi działalność tylko w zakresie budowy nowych organów. Stary
główny instrument w Kościele Św. Krzysztofa od dawna jest w bardzo złej kondycji, a żywa
działalność kantoratu parafii wymaga organów sprawnych i dobrej jakości. Fundacja chce
także skoncentrować się na edukacji młodych muzyków, którzy przy nowym instrumencie
będą mogli doskonalić swoje umiejętności.
Finansowanie tego projektu odbywa się poprzez fundowanie konkretnych piszczałek
instrumentu, które będą nosiły imię swojego darczyńcy. Pamięć o fundatorach zapewni
specjalna tablica z ich nazwiskami, umieszczona przy wejściu do kościoła. Dla największych
piszczałek przewidziana została możliwość grawerunku z imieniem darczyńcy. Każdy z
ofiarodawców otrzyma Certyfikat Fundacyjny. Fundacja w razie niezrealizowania projektu
budowy nowych organów dla kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu, zebrane środki zostaną
zwrócone ofiarodawcom lub według ich woli przekazane parafii św. Krzysztofa. Lista
wszystkich dotychczasowych darczyńców jest umieszczona na stronie internetowej fundacji.
Prace które zostaną wykonane w związku z budową nowych organów podzielono na
następujące etapy:
1. Wykonanie planów technicznych i wykonawczych
2. Wykonanie i instalacja konstrukcji nośnej, szafy organowej oraz prospektu bez
piszczałek
3. Wykonanie i instalacja wiatrownicy, systemu kanałów powietrznych, miechów oraz
piszczałek manuału III wraz z wykonaniem żaluzji ekspresyjnych
4. Wykonanie i instalacja stołu gry, traktury mechanicznej manuału I oraz kanałów
powietrznych manuałów I i II oraz pedału
5. Wykonanie i instalacja wiatrownicy oraz piszczałek manuału I
6. Wykonanie i instalacja wiatrownicy, traktury mechanicznej oraz piszczałek manuał II
wraz z wykonaniem szafy ekspresyjnej
7. Wykonanie i instalacja wiatrownicy, traktury mechanicznej oraz piszczałek pedału
8. Wykonanie i instalacja piszczałek prospektowych
W roku 2018 fundacja kontynuowała działalność polegającą na zbieraniu funduszy w celu
realizacji projektu budowy organów. Gromadzone środki pochodzą tylko z darowizn
przekazywanych na ufundowanie konkretnej piszczałki w powstających organach.
Darczyńcami są osoby fizyczne które pragnęły mieć udział w niniejszej inicjatywie.
Realizacja kolejnych etapów budowy organów będzie możliwa dopiero w momencie
uzyskania wystarczających funduszy dlatego obecnie działalność fundacji jest związana
głównie z pozyskiwaniem środków z darowizn.
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III.

D ZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgodnie z przyjętym statutem fundacja Zeggerteum nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.

I NFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

Informacje szczegółowe o przychodach uzyskanych w roku obrotowym oraz kosztach
poniesionych w ramach prowadzonej działalności przedstawiają się następująco:
Przychody netto z działalności statutowej:
Przychody z podstawowej działalności statutowej
- przychody z tytułu darowizn (PLN)
- przychody z tytułu darowizn (EUR)
Przychody z działalności odpłatnej

23 718,39
23 718,39
1 728,36
21 990,03
0,00

Pozostałe przychody:
Przychody finansowe
- odsetki bankowe
- różnice kursowe

748,17
123,43
624,74

Koszty ogólnego zarządu:
Koszty administracyjne
- usługi obce (usługi bankowe)

351,90
351,90
351,90

Pozostałe koszty:
Koszty finansowe
- odsetki na rachunku

0,00
0,00
0,00

Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2018 r. wykazuje nadwyżkę przychodów nad
kosztami w kwocie 24 114,66 zł.
Zgodnie z przyjętymi
kwotę 24 114,66 zł.

zasadami

przychody

roku

2019

zostaną

powiększone

o

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na podstawową
działalność statutową. Obecnie jest to działalnością związana z realizacją tylko jednego
projektu – budowy nowych organów w Kościele Św. Krzysztofa.

V.

U CHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI



Uchwała nr 1/2018 Rady Fundacji Zeggerteum z dnia 20 marca 2018 r. o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (2.05.-31.12.2016)
Uchwała nr 2/2018 Rady Fundacji Zeggerteum z dnia 20 marca 2018 r. o
zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2017 (2.05.-31.12.2016)
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VI.

P OZOSTAŁE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
W okresie 01.01-31.12.2018 Fundacja Zeggerteum nie zatrudniała pracowników.
2) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
3) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia:
W okresie bilansowym nie wypłacono członkom Zarządu wynagrodzeń, odszkodowań,
odpraw itp.
4) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
5) Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
6) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja posiada trzy rachunki bankowe w banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą przy
ul. Sokolniczej 34 w Katowicach:
Nr rachunku
PL 41 1050 1575 1000 0090 3094 5969
PL 94 1050 1575 1000 0090 3094 5985
PL 19 1050 1575 1000 0090 3094 5977

Saldo
142,67
12 668,35
85 188,15

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 wykazują łącznie saldo
97 999,17 zł.
7) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.

6

8) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
9) Nabyte pozostałe środki trwałe:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
10) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
bilansową w wysokości 97 999,17 zł.
11) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
12) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Na dzień 31.12.2018 nie występują.
13) W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola.

Podpisy członków zarządu
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