
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 „FUNDACJI KULTURA OBRAZU” 

ZA ROK 2019 

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 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 
ul. Wojewódzka 17/5 
40-026 Katowice 

ZARZĄD FUNDACJI 

Zarząd Fundacji stanowią: 
Prezes Zarządu: Anna Sielska 
Wiceprezes Zarządu: Helena Zakliczyńska 
Wiceprezes Zarządu: Ewelina Lasota 

CELE STATUTOWE FUNDACJI 

Celem działalności statutowej Fundacji jest: 
a) wspierania w działaniu twórczym i promocji twórczości fotograficznej autorów z całe-
go 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 kulturalno-oświatowej oraz propagowanie i wymianę doświadczeń w zakre-
sie objętym celami Fundacji, 
b) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej oraz promocyj-
nej w zakresie kultury, 
c) współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury 
oraz muzeami,  
d) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizac-
jami 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 

Spotkanie w siedzibie Fundacji przy ul. Kordeckiego 2 w Katowicach z uczestnikami 
projektu „Objazd jako forma kształcenia kadr kultury”, Stowarzyszenie Katedra Kul-
tury, 30.03.2019 r. 

Spotkanie miało na celu prezentację działalności Fundacji Kultura Obrazu oraz wymianę 
doświadczeń z uczestnikami spotkania, praktykami kultury m.in. pracujący w: Fundacja 
Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie,  Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej w 
Lublinie, Muzeum Polin w Warszawie, a także animatorki zaangażowane w projekty jak 
"Spotkajmy się na Twardej" czy "Partnerstwo Moje Sielce" w Warszawie oraz studentki 
cyklu edukacyjnego „Animacja kultury w społecznościach lokalnych" realizowanego przez 
Stowarzyszenie we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW. 

Spotkanie poprowadziła wiceprezes Zarządu Fundacji Ewelina Lasota. 

2. Działalność wystawiennicza 

2.a. Wystawa w siedzibie Fundacji, ul. ks. A. Kordeckiego 2, Katowice 
 

Mikołaj Hałabuda i Dawid Koruszowic „To co się wydarzyło, naprawdę nie miało miej-
sca” 22.03–25.04. 2019 r., wernisaż: 21.03.2019 r. 

Wystawa fotografii Mikołaja Hałabudy i Dawida Koruszowica, absolwentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach, która odnosiła się do fotograficznego „momentu”; poszu-
kiwań prawdy związanej z obrazem jako medium, z narzędziem, jakim jest aparat foto-
graficzny, oraz uczuciem pragnienia realności. 

2.b. Działalność wystawiennicza poza siedzibą Fundacji 
 
„Joanna Helander. Baby patrzą. Fotografie 1976–2012”, 24.05–23.06.2019 r. 
Wystawa prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, w ramach Miesiąca Fo-
tografii w Krakowie.  
  



Wystawa fotografii Joanny Helander była rezultatem dwuletniej współpracy Fundacji 
Kultura Obrazu z artystką. W 2018 roku Fundacja Kultura Obrazu otrzymała dofinanso-
wanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet Sztuki wizualne) na przygo-
towanie w/w wystawy Joanny Helander wraz z katalogiem w ramach Miesiąca Fotografii 
w Krakowie w 2019 roku (projekt dwuletni).  
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Kultura Obrazu, a partnerami Fundacja Sztuk 
Wizualnych oraz Kino Koszyk HB.  
Wystawa opowiadała o kobietach z otoczenia artystki, z Polski oraz ze Szwecji. Przede 
wszystkim jednak sytuowała samą fotografkę w sieci relacji – migrantkę o splątanych 
polsko-niemiecko-śląsko-żydowskich korzeniach, łączniczkę między dwoma krajami. Cór-
kę, wnuczkę, siostrę, ciocię, życiową partnerkę. Entuzjastkę życia, która z ciekawością 
przygląda się jego kolejnym etapom. Pasjonatkę literatury, filmu, teatru. Portrecistkę i 
dokumentalistkę. 

 
 

Publikacja – Joanna Helander Baby patrzą. Fotografie 1976–2012  

Publikacja prezentująca fotografie Joanny Helander z lat 1976–2012.  
Książka towarzyszyła wystawie prezentowanej w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie, 
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie na przełomie maja i czerwca 2019 r.  

Wydawca: Fundacja Kultura Obrazu 
Wybór i układ fotografii © Joanna Helander 
Teksty © Iwona Kurz, Ewelina Lasota, Niclas Östlind 
Opracowanie graficzne i skład: Jan Piechota 
 
200 stron, oprawa miękka, 200 x 270 mm 
nakład: 500 sztuk 
ISBN: 978-83-940993-1 

https://kulturaobrazu.org/publikacja-joanna-helander-baby-patrza-fotografie-1976-2012/
https://www.janpiechota.com/kopia-overview-2018


 3. Inne wydarzenia 
  
ABC – Architektura Bliżej Ciebie – spotkanie prezentujące projekt „Cyfrowa mapa fo-
tografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach”, 21. 11. 2019 r., Mu-

zeum w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1  

Jako partner zadania ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii archi-
tektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach, dofinansowanego przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet Kultura cyfrowa), w 2018 roku fundacja pod-
jęła współpracę z Muzeum Miejskim w Tychach polegającą na digitaliazacji odbitek i ne-
gatywów ze zbiorów muzeum oraz pracy koncepcyjnej w zakresie powstania strony in-
ternetowej prezentującej muzealne zbiory: www.abc.tychy.pl 
Podczas spotkania, o powstawaniu cyfrowej mapy opowiedziały osoby uczestniczące w 
projekcie: dyrektor Aleksandra Matuszczyk, Barbara Kopia, dokumentalistka Działu Foto-
grafii oraz Agata Berger-Połomska i Anna Kura, edukatorki z Muzeum Miejskiego w Ty-
chach, Barbara Kubska, koordynatorka projektu z Fundacji Kultura Obrazu oraz Jan 
Piechota i Paulina Urbańska, projektanci strony. 

  
Z końcem roku 2019 Fundacja Kultura Obrazu podjęła decyzję o rezygnacji z lokalu 
przy ul. Kordeckiego 2 w Katowicach.  

III.  INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

http://www.abc.tychy.pl


IV.  ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 

Uchwały Fundatorów i Zarządu Fundacji: 
– Uchwała 1/2019 z dnia 08 stycznia 2019 zarządu fundacji „Fundacji Kultura Obrazu” 
w sprawie dalszych działań fundacji w roku 2019. 
– Uchwała 2/2019 z dnia 14 marca 2019 zarządu fundacji „Fundacji Kultura Obrazu” w 
sprawie dalszych prac nad wystawą Joanny Helander. 
– Uchwała 3/2019 z dnia 17 czerwca 2019 zarządu fundacji „Fundacji Kultura Obrazu” w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. 

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Fundacja uzyskała 54 349,07 zł przychodów z 
działalności statutowej nieodpłatnej w tym: 
Darowizny: 17 997 zł 
Dotacje: 26 352 zł  

VI.  INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

Koszty realizacji zadań statutowych: 46 749,77 zł        
Koszty działalności statutowej odpłatnej: 10 000 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: 
6 229,70 zł 

e) pożyczki pieniężne 
nie dotyczy 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku) 

ING Bank Śląski 
Rachunek Bieżący:  616, 12 zł 

g) wartość posiadanych na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019: 619,25 PLN 
 wartość pasywów na dzień 31.12.2019: 619,25 PLN 

VIII.DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 
SAMORZĄDOWE 

W 2019 roku 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 2019 r. 

  

Prezes     Wiceprezes    Wiceprezes 
Anna Sielska    Helena Zakliczyńska  Ewelina Lasota


