
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NOIZ FOUNDATION ZA ROK 2017 
 

1. Dane jednostki: 

 

a. Nazwa: Noiz Foundation  

b. Siedziba: Polska, woj. Opolskie, powiat Opolski, Gmina Opole, ul. Tadeusza 

Kościuszki 11/25, 45-062 Opole 

c. Organ prowadzący rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Stowarzyszeń, innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, numer KRS : 0000652063. Data wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym: 13.12.2016  

d. Podmiot niewpisany do rejestru przedsiębiorców 

e. Podstawowy przedmiot działalności: 

● Celem działania fundacji jest działalność kulturalna, naukowa, 

naukowo-techniczna i edukacyjna, zwłaszcza w zakresie: 

- Wspierania rozwoju młodych twórców; 

- Aktywizacji środowisk twórczych; 

- Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju kultury i sztuki; 

- Wspieranie krajowych i międzynarodowych kooperacji 

artystycznych; 

- Promocji polskiej twórczości w kraju i za granicą; 

- Promocji miasta Opola, jako ośrodka działań multimedialnych; 

- Propagowania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

- Wspierania rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania;  

- Wspierania działań związanych z kulturą i technologią, łączące 

działalność artystyczną z przedsiębiorczością;  

- Wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań 

technicznych i technologicznych; 

- Podejmowania tematów istotnych społecznie i wspieranie działań 

z zakresu pożytku publicznego, w szczególności tych zawartych w 

art. 4 “ustawy o działalności pożytku publicznego” 

 

2. Odpisy uchwał zarządu Fundacji: 

W dniu 29 listopada 2017 odbyło się posiedzenie Fundatorów Fundacji Noiz Foundation,            

na którym powołano do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Michała Przyszlaka,           

w związku z rezygnacją z tej funkcji przez Pana Jakuba Kubarę.  

Na posiedzeniu Fundatorów Fundacji Noiz Foundation w dniu 7 maja 2018 roku Pan Jakub              

Kubara został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Fundacji i od tego            

czasu Zarząd Fundacji Noiz Foundation jest trzyosobowy i w skład jego wchodzą: 

- Prezes Zarządu - Michał Misiura 

- Wiceprezes Zarządu - Michał Przyszlak 

- Wiceprezes Zarządu - Jakub Kubara 



W 2017 roku zarząd podjął uchwały: 

a. 1/2017 (25.01.2017) - w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

b. 2/2017 - (1.02.2017) - w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

c. 3/2017 - (2.06.2017) - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z          

działalności Fundacji w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 

 

 

3. Działania Noiz Foundation w 2017 roku:  

 

ISVJ - Przegląd Audiowizualny 2017 (realizacja: 15.09.2017 - 15.11.2017, umowa z 

miastem Opole CDO.525.36.2017 : 7.09.2017) 

14 października przy współpracy z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu,           

odbyła się impreza z cyklu ISVJ. ISVJ czyli Przegląd Audiowizualny Studentów Wydziału            

Sztuki UO, jest to cykliczne już wydarzenie, promujące młodych twórców audiowizualnych           

w naszym mieście. Dzięki temu wydarzeniu młodzi artyści mają możliwość          

zaprezentowania swoich umiejętności w kooperacji z doświadczonymi muzykami. Swoje         

audiowizualne projekty prezentowali zarówno studenci bardziej doświadczeni jaki i Ci,          

którzy swoją przygodę z szeroko pojętymi multimediami dopiero rozpoczynają.  

Przez prawie całą noc, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, rozbrzmiewał w            

rytmach muzyki elektronicznej, a ogromny ekran, hipnotyzował widzów, przybyłych na to           

niecodzienne wydarzenie. Na jednej scenie wystąpiło łącznie dziesięciu artystów,         

zamieniając przestrzeń teatralnego foyer, w audiowizualne centrum.  

Prezentowane prace były to w większości wizualizacje manipulowane w czasie          

rzeczywistym do muzyki granej przez zaproszonych muzyków. Gościem specjalnym, a          

zarazem gwiazdą wieczoru była Zamilska, za której oprawę wizualną odpowiedzialna była           

Natalia Chosińska. Możliwość zaaranżowania tego koncertu, była nagrodą w         

wewnątrzwydziałowym VJ Battle.  

Kolejną z atrakcji wieczoru, był audiowizualny set jednej ze studentek Wydziału           

Sztuki Emilii Święckiej, która w ten właśnie sposób prezentowałą swoją pracę licencjacką            

pt. Lampyris Noctiluca, gdzie jak sama przeczytać można było w opisie do projektu:             

Główną inspiracją były zjawiska naturalne, w szczególności bioluminescencja, czyli         

zdolność do produkcji oraz emisji światła przez organizmy żywe, będąca wynikiem reakcji            

chemicznych, podczas których, energia chemiczna zamieniana jest w energię świetlną. Za           

muzyczną oprawę odpowiedzialny był Paweł Muraszko znany jako Hudini, jeden z           

opolskich DJ’ów, wielokrotnie grający w całej Polsce, członek opolskiego kolektywu          

Propaganda Soundsystem.  

Spotkania przy okazji tego typu wydarzeń już niejednokrotnie zaowocowały         

nawiązaniem ciekawych kooperacji i znajomości. To właśnie dzięki tego typu          

wydarzeniom, artyści mają możliwość poznania siebie wzajemnie, poszerzenia własnych         

horyzontów i stworzenia nietuzinkowych projektów, również na płaszczyźnie        

międzynarodowej, czego przykładem może być współpraca pomiędzy Aliną Fedotową         

(Ukraina) i Arkadiuszem Mazewskim. Spotkanie obu artystów, przerodziło się w kolejne,           

liczne projekty w kraju i za granicą. Kolejnym przykładem kooperacji zawiązanej dzięki            

temu wydarzeniu jest współpraca Mikołaja Praczuka i duetu Rysy. Ich spotkanie w Opolu,             

zamieniło się w wspólny występ na jednym z największych festiwali w Polsce.  



Jednym z głównych celów projektu ISVJ jest promowanie młodych artystów, ale           

również aktywizowanie środowisk twórczych, jak i otwieranie mieszkańców naszego         

miasta na nowe zjawiska w kulturze i sztuce – zwłaszcza tej, która idzie w parze z nowymi                 

technologiami i kulturą cyfrową. ISVJ za każdym razem ściąga coraz to bardziej liczne             

grono widzów, artystów i osób zainteresowanych medium jakim jest sztuka audiowizualna,           

mamy przez to nadzieję, że z edycji na edycję cieszyć się będzie jeszcze większą              

popularnością.  

Poniżej znajduje się kilka zdjęć oraz plakat dokumentujący to wydarzenie.  

 

 





 

 

4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:  

Fundacja Noiz Foundation nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:  

Fundacja w 2017 roku osiągnęła następujące przychody : 

    a) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 8 014,00 zł w tym: 

● Dotacja z Miasta Opole dotycząca realizacji zadania publicznego “ISVJ -          

Przegląd Audiowizualny 2017” - 5 976,00 zł 



● Darowizny - 2 038,00 zł 

    b) Przychody finansowe - 15,00 zł w tym: 

a. Odsetki bankowe od lokat bankowych - 11,95 zł 

b. Odsetki bankowe na rachunku bieżącym - 3,05 zł 

 

6. Informacje o poniesionych kosztach: 11 114,00 zł 

Fundacja w 2017 roku poniosła następujące koszty : 

a. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 6 976,00 zł 

b. Koszty zarządu - 4 138,00 zł w tym: 

○ Koszty obsługi rachunkowo-księgowej - 3 300,00 zł 

○ Koszty obsługi prawnej - 100,00 zł 

○ Pozostałe koszty - 738,00 zł 

 

 

7. Dane o liczbie osób zatrudnionych i wynagrodzeniach. 

Do realizacji swoich celów statutowych w 2017 roku, Fundacja nie zatrudniała osób na             

umowę o pracę. Zatrudniała 3 (słownie: trzy) osoby na umowę zlecenie, z tego tytułu              

wypłacono wynagrodzenie w wysokości 2 076,99 zł.       

(dwatysiącesiedemdziesiątsześćzłotych 99/100) 

 

 

8. Dane o wysokości wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 

Żaden z członków Fundacji w 2017 roku nie pobierał wynagrodzenia. 

 

9. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

W 2017 roku wystąpiły wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia wysokości 2 076,99 zł.              

(dwatysiącesiedemdziesiątsześćzłtych99/100) 

 

10. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

W 2017 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i            

samorządowe. 

 

11. W okresie sprawozdawczym Fundacja zmieniła adres siedziby. Umowa o użyczenie           

zawarta w dniu 6.03.2017. 

 

12. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych           

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

W 2017 roku Fundacja nie sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych. 

 

13. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

W 2017 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych.  

 

14. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot          

wydatkowanych na to nabycie. 

W 2017 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 



15. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych            

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

W 2017 roku Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w spółkach               

prawa handlowego. 

 

16. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

W 2017 roku Fundacja posiadała kwotę 1 000,00 (jedentysiączłotych) ulokowaną na           

rachunku bankowym w Raiffaisen Polbank s.a. 

 

17. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich            

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz         

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

W 2017 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. 

 

18. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  

a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

W 2017 roku na Fundacji nie ciążyły żadne zobowiązania podatkowe; złożone zostało            

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od          

osób prawnych CIT-8 za 2017 rok. Podatek od wypłacanych należności z tytułu umów             

cywilno-prawnych został rozliczony terminowo, zgodnie z deklaracją PIT4R. 

 

19. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 

 

 

 

 

 

Opole, 28.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prezes     Wiceprezes Wiceprezes 

Michał Misiura  Jakub Kubara            Michał Przyszlak 

 
 
 
 
 
 


