
Kraków, 31.12.2012r. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY 

za rok 2011 

1. Dane Fundacji. 

 

Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. 

Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków. 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23.08.2011r. 

Numer KRS: 0000394017. 

Numer Regon: 121868093. 

Prezes Zarządu:  

 Dorota Leśniak-Rychlak, zam. ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków. 

Członkowie Zarządu: 

 Piotr Bujas, zam. al. Beliny-Prażmowskiego 45/1, 31-514 Kraków, 

 Dorota Jędruch, zam. ul. Składkowskiego 16C/40, 41-250 Czeladź, 

 Michał Wiśniewski, zam. ul. Kazimierza Wielkiego 114/6, 30-074 Kraków, 

 Agata Wiśniewska, zam. ul. Kazimierza Wielkiego 114/6, 30-074 Kraków. 

Celem statutowym fundacji jest działalność na rzecz: 

1) Promowania edukacji architektonicznej. 

2) Upowszechniania i promocji czytelnictwa w kraju i za granicą. 

3) Wspierania i popularyzowania osiągnięć architektury polskiej i zagranicznej oraz wiedzy o niej 

w kraju i za granicą. 

4) Wspierania i upowszechniania dorobku twórców architektury i designu działających na 

terenie Polski i za granicą. 

5) Propagowania kultury architektonicznej, artystycznej i projektowej. 

6) Wspierania i inicjowania krytyki architektonicznej. 

7) Inspirowania debaty nad kształtem przestrzeni. 

8) Propagowania czynnego uczestnictwa w kulturze. 

9) Wspierania twórczości artystycznej, architektonicznej i projektowej we wszelkich jej 

twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również współdziałanie z organami 

administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. 

10) Udzielania pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i 

aktywności na polu edukacji kulturalnej. 

11) Wspierania inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego. 

12) Stworzenia sieci współpracy międzynarodowej w dziedzinie upowszechniania wiedzy 

architektonicznej. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

 

W 2011 roku Fundacja rozpoczęła prace nad przygotowaniem wystawy w Muzeum Narodowym 

w Krakowie "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów. Miasto ogrodzeń". 



Zgodnie ze Statutem Fundacja powinna realizować swoje cele poprzez: 

1) Wspieranie, organizowanie, pomoc w organizowaniu tworzenia, wydawania, publikowania 

wszelkiego rodzaju publikacji, zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i przy 

zastosowaniu nowych technologii informatycznych, związanych z celami statutowymi, z 

wyłączeniem wydawania książek. 

2)  Organizowanie, pomoc w organizowaniu, wspieranie pod kątem merytorycznym oraz 

organizacyjnym wystaw, konkursów, koncertów, festiwali zarówno w kraju jak i za granicą. 

3)  Organizowanie oraz pomoc w organizowaniu konferencji, sesji naukowych 

i popularnonaukowych z zakresu kultury współczesnej, designu, architektury, ładu 

przestrzennego. 

4)  Inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej 

i kulturalnej w zakresie celów statutowych.  

5)  Organizowanie działań i imprez w zakresie celów statutowych. 

6)  Wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień kultury, architektury, 

nauk społecznych i humanistycznych.  

7)  Organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych architekturze i kulturze 

współczesnej. 

8)  Wspomaganie prowadzenia oraz prowadzenie działalności artystycznej, projektowej, 

organizacyjnej, informacyjnej, badawczej w zakresie celów statutowych. 

9)  Prowadzenie współpracy z podmiotami, instytucjami, i organizacjami kulturalnymi, 

artystycznymi, oświatowymi zarówno rządowymi, samorządowymi jak i pozarządowymi, 

krajowymi oraz zagranicznymi w celu realizacji celów statutowych. 

10)  Tworzenie, prowadzenie oraz pomoc w tworzeniu i prowadzeniu stron internetowych, 

portali, wortali, blogów, forów lub list dyskusyjnych oraz wszelkiej innej działalności 

internetowej. 

11)  Wspieranie projektów i wszelkich działań twórczych.  

12)  Wspieranie, organizowanie wystaw oraz innych form rozpowszechniania dorobku twórców 

w ramach promocji ich w kraju i za granicą za pośrednictwem wszelkich możliwych środków 

technicznych. 

13)  Przekazywanie uzyskanych środków finansowych i rzeczowych osobom, organizacjom lub 

instytucjom prowadzącym działalność w obszarze zgodnym z celami statutowymi. 

14)  Współdziałanie w zakresie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego 

finansowania przedsięwzięcia lub pomoc w pozyskaniu finansowania z innych źródeł, 

działalności innych instytucji, organizacji i osób prowadzących działalność o celach 

zbliżonych do celów statutowych. 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Fundacja  prowadzi działalność gospodarczą i posiada numer NIP: 6762447197. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji. 

 

Zarząd fundacji podjął dwie uchwały: 

Uchwała nr FIA-Z-01/2011 o wyborze Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Architektury. 



Uchwała nr FIA-Z-02/2011 o rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

 

5. Dane finansowe oraz informacja w sprawie deklaracji podatkowych. 

W 2011r. Fundacja nie odnotowała żadnych wpływów finansowych ani kosztów działalności (za 

wyjątkiem obciążenia za prowadzenie rachunku bakowego w wysokości 30 zł) .  Rejestracja 

fundacji nastąpiła w dniu 23 sierpnia 2011, w związku z czym okres krótszy niż 6 miesięcy 

działalności został zakwalifikowany do sprawozdania finansowego za rok 2012. Pierwszy rok 

obrotowy będzie więc wynosił 17 miesięcy od 23.08.2011 do 31.12.2012. Deklaracja CIT-8 za rok 

2011 będzie się zawierać w deklaracji za rok 2012. 

 

6. Informacja o kontroli. 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli. 

 

  

Dorota Leśniak-Rychlak ........................................ 

Piotr Bujas ............................................................ 

Dorota Jędruch ..................................................... 

Agata Wiśniewska   ............................................... 

Michał Wiśniewski ................................................ 

 


