SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI „FUNDACJA KULTURA OBRAZU”
ZA ROK 2015

I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa fundacji: „Fundacja Kultura Obrazu”
Siedziba fundacji: Katowice
Adres fundacji: ul. Bocianów 11/1, 40-522 Katowice
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 13.10.2010
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000367576
Numer REGON: 241744952
ZARZĄD FUNDACJI
Zarząd Fundacji stanowią:
Prezes Zarządu: Anna Sielska
Wiceprezes Zarządu: Michał Łuczak
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Szewczyk
CELE STATUTOWE FUNDACJI
Celem działalności statutowej Fundacji jest:
a) wspierania w działaniu twórczym i promocji twórczości fotograficznej autorów z całego świata,
b) rozpowszechniania fotografii i innych sztuk (również filmu i sztuki audiowizualnej), jako uniwersalnego języka
umożliwiającego swobodną komunikację ponad granicami i między pokoleniami,
c) rozwoju edukacji wizualnej dzieci i młodzieży,
d) stworzenia platformy dla spotkania fotografii z socjologią, etnografią, antropologią i innymi humanistycznymi
dziedzinami nauki.
ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Zgodnie z §9 statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności kulturalnooświatowej oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji,
b) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej oraz promocyjnej w zakresie kultury,
c) współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury oraz muzeami,
d) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi
i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury,
e) wspieranie i fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
II. ZAKRES DZIAŁANIA – SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH
1. Działalność edukacyjna – warsztaty i spotkania
a) „Fotografia przyrody” – semestralne warsztaty dla studentów ASP
luty–maj 2015 r., Pracownia fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Organizatorzy: Fundacja Kultura Obrazu, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Semestralne warsztaty dla studentek i studentów trzeciego roku projektowania graficznego, biorących udział
w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Pracowni fotografii ASP w Katowicach oraz Fundację Kultura Obrazu.
Tematem warsztatów były relacje człowieka z przyrodą. Badaliśmy kulturowe sensy związane z obrazowaniem natury,
jej eksponowaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem.
Prowadzenie: dr Anna Sielska, Krzysztof Szewczyk, Ewelina Lasota
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b) „Wczytani w Kościuszki – fotografie rodzinne” – warsztaty dla mieszkańców Katowic
24–25.10.2015 r., Dział Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic
Organizatorzy: Fundacja Kultura Obrazu, Instytucja Kultury Katowice Miasto – Ogrodów, Fundacja Hu-Ta!
W dniach 24–25.10.2015 r. Fundacja Kultura Obrazu zaprosiła mieszkańców ulicy Kościuszki – jednej
z najważniejszych i najciekawszych ulic miasta Katowice – do przyniesienia fotografii rodzinnych, które pokazują
życie toczące się przy ich ulicy (to oficjalne, jak remonty, pochody czy kolejki do sklepów, jak i to ukryte dla oczu
przechodniów – uroczystości rodzinne i spotkania sąsiedzkie). Podczas weekendowych warsztatów powstała
alternatywna, zbudowana z prywatnych zdjęć mapa pewnego wycinka miasta. Uczestnicy dowiedzieli się ponadto, jak
dbać o rodzinne zbiory zdjęć.
Prowadzenie: Anka Sielska, Ewelina Lasota
Zdjęcia zgromadzone przez Fundację podczas warsztatów posłużyły do stworzenia w 2016 roku pokazu
audiowizualnego „Soundlab: Kościuszki audio/video”, bazującego na materiałach zebranych w ramach szerszego
przedsięwzięcia – „Wczytani w Kościuszki” (fotografiach rodzinnych, szkicach architektonicznych, rysunkach,
dźwiękach). Łącząc teksty, dźwięki i obraz, trzech twórców – Joanna Bronisławska aka ASI MINA, Marcin Dymiter aka
Emiter i Jan Dybała Jr. – przedstawili własną interpretację historycznych publikacji, relacji mieszkańców i materiałów
archiwalnych.
Ich koncert zainaugurował Soundlab – cykl wydarzeń przygotowanych przez Medialab Katowice we współpracy
z Miastem Muzyki UNESCO.
c) „Michał Łuczak: Jak powstaje projekt dokumentalny?”
30.10.2015 r., Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Spotkanie z fotografem Michałem Łuczakiem, wiceprezesem Fundacji Kultura Obrazu, na temat pracy nad projektem
„11.41”, dotyczącym jednego z armeńskich miast, prawie całkowicie zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w 1988
roku. Działanie jest częścią „Straconych terytoriów”, projektu realizowanego przez Sputnik Photos.
2. Działalność wystawiennicza
a) „Fotografia od święta” – gablota z fotografiami
lipiec–listopad 2015 r., ul. Stanisława 4, Katowice
W 150-lecie Katowic Fundacja zaprosiła mieszkańców miasta do podzielenia się wspomnieniami związanymi
z najprzeróżniejszymi świętami – urodzinami, ślubami, świętami narodowymi, kościelnymi itp. Chcieliśmy
opowiedzieć „wielką” historię miasta „małymi” historiami jego mieszkańców. Reprodukcje udostępnionych zdjęć
zaprezentowaliśmy w specjalnie wykonanej szklanej gablocie, eksponowanej na fasadzie kamienicy przy ul. Stanisława
4 w centrum Katowic. Sposób ekspozycji nawiązywał do gablot, jakich jeszcze czasem używają rzemieślnicy – szewcy,
kapelusznicy, fotografowie.
Projekt zrealizowano przy wsparciu Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.
3. Działalność wydawnicza
W 2015 roku Fundacja przygotowała dwie publikacje w formie elektronicznej, do pobrania nieodpłatnie ze strony
internetowej Fundacji.
a) „Fotografia przyrody”
Publikacja prezentuje dwanaście cykli fotograficznych zrealizowanych przez studentki i studentów trzeciego roku
projektowania graficznego, biorących udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Pracowni fotografii ASP
w Katowicach we współpracy z Fundacją Kultura Obrazu. Tematem zajęć były kulturowe sensy związane
z obrazowaniem przyrody.
Dostęp: http://new.kulturaobrazu.org/wp-content/uploads/2016/02/Kultura-Obrazu-Fotografia-przyrody-publikacja.
pdf
Fotografie i opisy © autorzy
Edycja: Anna Sielska, Krzysztof Szewczyk
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Wstęp © Ewelina Lasota
Projekt © Jan Piechota
Liczba stron: 108
Format: PDF
Katowice 2015
b) „Fotografia od święta”
Publikacja prezentuje różne sposoby świętowania. Zawiera zdjęcia z prywatnych zbiorów katowiczan, które zostały
połączone wspólnym mianownikiem – obchodzonym w 2015 roku 150-leciem miasta Katowice.
Dostęp: http://new.kulturaobrazu.org/wp-content/uploads/2016/03/Fundacja-Kultura-Obrazu-Fotografia-od-swietapublikacja.pdf
Edycja: Anna Sielska
Wstęp © Ewelina Lasota
Projekt © Jan Piechota
Liczba stron: 28
Format: PDF
Katowice 2015
III. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Uchwały Fundatorów i Zarządu Fundacji:
- uchwała nr 1/2015 z dnia 19 czerwca 2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014.
- uchwała nr 2/2015 z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie planu dalszych działań w roku 2015.
- uchwała nr 3/2015 z dnia 10 listopada 2015 o zatwierdzeniu ramowego planu działalności w 2016 roku.
V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
W okresie od 01.01.2015 do 31.12 2015 Fundacja uzyskała 1 225,00 zł przychodów z działalności statutowej
nieodpłatnej w tym:
Darowizny: 1 225 zł
Dotacje: 0,00 zł
VI. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty realizacji zadań statutowych: 299,00 zł
Koszty administracyjne: 657,87 zł
VII. POZOSTAŁE DANE:
a) liczba osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie):
– fundacja nie zatrudnia pracowników.
		
b) łączna kwota wynagrodzeń:
– wynagrodzenia: 0, 00 zł 									
– nagrody: 0,00 zł										
c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu:
- wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: 0,00 zł			
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
nie dotyczy
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e) pożyczki pieniężne
nie dotyczy
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2015 roku)
ING Bank Śląski
Rachunek Bieżący: 1 114,87 PLN
g) wartość posiadanych na dzień 31.12.2015 obligacji oraz wielkości nabytych akcji w spółkach prawa handlowego:
nie dotyczy
h) nabyte nieruchomości:
nie dotyczy
i) nabyte pozostałe środki trwałe:
nie dotyczy
j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych:
wartość aktywów na dzień 31.12.2015: 1251,19 PLN
wartość pasywów na dzień 31.12.2015: 1251,19 PLN
VIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
W 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
IX. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Fundacja terminowo rozlicza się z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje podatkowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami (CIT).
X. INFORMACJA DODATKOWA
W okresie nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola.
Katowice, 31 grudnia 2015 r.
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