Kraków, dnia 30.03.2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH
za rok 2011
1. Dane Fundacji.
Fundacja Sztuk Wizualnych została wpisana, z siedzibą w Krakowie, została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 06.12.2001 r. pod numerem KRS 68882 i uzyskała numer REGON 356375744.
Adresem siedziby Fundacji do dnia 4.03.2012 r. była ul. Piekarska 11/12, 31-067 Kraków. Od dnia
5.03.2012 r. adresem siedziby Fundacji jest ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków.
W roku 2011 członkami Zarządu byli Prezes Zarządu Tomasz Gutkowski zamieszkały w Warszawie
przy ul. Jana Olbrachta 24, 01-111 Warszawa oraz Wiceprezes Zarządu Karol Hordziej zam. w Brody 419,
34-130.
W dniu 14.01.2011 r. Karol Hordziej został odwołany ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu i
powołany na członka Rady Nadzorczej Fundacji.
W dniu 1.03.2012 r. Tomasz Gutkowski został odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu; w tym
samym dniu Karol Hordziej został odwołany ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Fundacji oraz
powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.
Celem statutowym Fundacji jest:
−

promowanie sztuk wizualnych, w tym fotografii w Polsce - zmierzające do wzrostu znajomości
sztuk wizualnych w społeczeństwie;

−

rozwój środowisk twórców sztuki wizualnej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
Zgodnie ze Statutem Fundacja powinna realizować cele statutowe poprzez:
−

organizowanie i finansowanie wystaw dzieł sztuk wizualnych, w tym fotografii artystycznej;

−

prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuk wizualnych;

−

gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych w celu udostępniania ich społeczeństwu;

−

współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi działającymi w zakresie
objętym celem Fundacji oraz osobami wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji;

−

prowadzenie pracowni wizualnych, fotograficznych i medialnych;

−

dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną, drukiem itp.;

−

organizację spotkań i sympozjów z zakresu sztuk wizualnych;

−

rozwój rynku sztuk wizualnych, w tym w szczególności prowadzenie galerii i organizowanie
aukcji dzieł sztuk wizualnych;

−

utworzenie Muzeum Sztuk Wizualnych;

−

utworzenie Biblioteki Sztuk Wizualnych;

−

ochronę zabytków istotnych dla historii lub promocji sztuk wizualnych;

−

działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w Statucie.

W 2011 r. statutowe cele Fundacji realizowane były głównie poprzez:
−

organizację Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011 zob. pkt 2.1 Sprawozdania,

−

współpracę ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików – Okręg Krakowski zob. pkt 2.2
Sprawozdania,

−

działalność wydawniczą zob. pkt 2.3 Sprawozdania.

2.1. Organizacja Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011.
Festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie jest wydarzeniem cyklicznym, którego celem jest
popularyzacja fotografii jako samodzielnego medium artystycznego oraz edukacja wizualna społeczeństwa.
Festiwal w roku 2011 należał do grupy festiwali 6 zmysłów (http://www.6zmyslow.pl/).
Wkład Festiwalu w rozwój kultury wizualnej został dostrzeżony przez artystów, kuratorów,
recenzentów i publiczność, a także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta
Miasta Krakowa, którzy udzielili organizatorom wsparcia finansowego w łącznej wysokości 840 000 pln.
W 2011 r. w ramach Festiwalu zorganizowano konkurs Sittcomm Award (www.photo.sittcomm.sk).
Szczegółowe informacje o Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011 dostępne są na stronie
internetowej www.photomonth.com.
2.2. Współpraca ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików – Okręg Krakowski.
Współpraca ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików – Okręg Krakowski Fundacja Sztuk
Wizualnych wyrażała się we wspólnym prowadzeniu Galerii ZPAFiSka. Galeria ZPAFiSka została zamknięta
z końcem 2011 r.
Szczegółowe informacje o Galerii dostępne są na stronie internetowej www.zpafiska.pl.
2.3. Działalność wydawnicza.
Realizując plany wydawnicze Fundacja Sztuk Wizualnych uczestniczyła w wydaniu następujących
pozycji:
−

książka Psy z Uskudar z fotografiami Joanny Rajkowskiej oraz tekstem Sebastiana Cichockiego
(nakład 300 sygnowanych egz.);

−

ALIAS - katalog Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011 w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej (łączny nakład 1500 egz.);

−

Przewodnik po Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2011 (nakład 1000 egz.);

−

książka Zapomniałam, gdzie to było Yulki Wilam (laureatka Sekcji ShowOFF, nakład 300
sygnowanych egzemplarzy);

−

książka 25/25 Bartka Lurki (laureat Sekcji ShowOFF, nakład 300 sygnowanych egzemplarzy);

−

książka Keikoku Karola Kaczorowskiego (laureat Sekcji ShowOFF, nakład 300 sygnowanych

egzemplarzy);
−

książka Voice On Piotra Zbierskiego (laureat Sekcji ShowOFF, nakład 300 sygnowanych
egzemplarzy);

−

książka Don't Mess with Texas Tomasza Liboski i Michała Jędrzejowskiego (laureat Sekcji
ShowOFF, nakład 300 sygnowanych egzemplarzy);

−

książka MECEK.KOM Wojciecha Mecwaldowskiego (nakład 2000 egz.).

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
W 2008 r. Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS. W roku 2011 Fundacja
prowadziła działalność gospodarczą zgodnie z wpisem w Rejestrze w rozmiarach służących realizacji jej
celów, a cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany był na realizację celów statutowych.
4. Uchwały Zarządu Fundacji.
W 2011 r. Zarząd Fundacji nie podejmował decyzji w formie uchwał.
5. Dane finansowe.
Lp.
1

2

3

4

5

Przedmiot

Wartość

Łączna suma przychodów fundacji w 2011 r.
a w tym:
- spadki i zapisy
- darowizny
- środki pochodzące ze źródeł publicznych
a w tym:
- z budżetu państwa
- z budżetu gminy
- odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych
- koszty świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
- zaciągnięte pożyczki
- wynik finansowy działalności gospodarczej
- procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

1481449,89

Koszty działalności fundacji w 2011 r.
a w tym wydatki przeznaczone:
- realizację celów statutowych
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
- działalność gospodarczą
- pozostałe koszty

1822990,57

Liczba osób zatrudnionych w fundacji:
a w tym:
- osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

3

0
42 334,84
840 000
390 000
450 000
65 135,49
958 745,63
280 810,00
200 663,35
35%

958 745,63
95 872,12
279 848,99
374 075,36

0

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację:
a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- nagrody
- premie
- inne świadczenia
- wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

381 382,06

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu
a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- nagrody
- premie
- inne świadczenia

0

wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Rady Fundacji

0

26 731,06
0
0
0
0

0
0
0
0

a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- wynagrodzenia z umów o dzieło/zlecenia
- nagrody
- premie
- inne świadczenia

0
0
0
0
0

wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- nagrody
- premie
- inne świadczenia

0

6

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

0

7

Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło

354 651

8

Wysokość pożyczek udzielonych przez fundację

9

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

10

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek

0

11

Nabyte nieruchomości oraz ich przeznaczenie
wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie nieruchomości

0
0

12

Nabyte pozostałe środki trwałe,

3 979,71

13

Wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

85 657,31

14

Wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

314 036,88

0
0
0
0

0
2 269,78

6. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W 2011 r. Fundacja Sztuk Wizualnych otrzymała dofinansowania ze środków jednostek samorządu
terytorialnego i organów naczelnych na realizację celów statutowych:
−

450 000 pln na realizację Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie ze środków Gminy Miejskiej
Kraków (umowa z dnia 10.05.2011 r.);

−

390 000 pln na realizację Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (umowa z dnia 13.06.2011 r.).

7. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja składała kwartalne deklaracje VAT-7. Na koniec roku finansowego złożono deklarację
roczną CIT-8 wraz z załącznikami.
8. Informacje o kontroli.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano w Fundacji żadnych kontroli.

Sprawozdanie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

