Kraków, 26.06.2013r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY
za rok 2012
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)
2)
3)

Promowania edukacji architektonicznej.
Upowszechniania i promocji czytelnictwa w kraju i za granicą.
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.
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.
W 2012 roku cele statutowe fundacji były realizowane poprzez:
- organizację wystawy "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń" zob. pkt 2.1.
Sprawozdania,
- wydanie książki Juhaniego Pallasmy "Oczy skóry. Architektura i zmysły" zob. pkt 2.2.
Sprawozdania.
2.1 . Wystawa "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń"

Celem wystawy było pobudzenie debaty na temat przestrzeni miejskiej i form zamieszkiwania,
przemian przestrzennych polskich miast po 1989 roku i ich konsekwencji społecznych,
kształtowania postaw obywatelskiego uczestnictwa i świadomości problemów miejskich.

Wystawa została Zorganizowana przez Fundację Instytut Architektury i Muzeum Narodowe w
Krakowie, odbyła się w Gmachu Głównym Muzeum w terminie 13.09.2012 –10.02.2013.
Wystawie towarzyszył rozbudowany program edukacyjny z dyskusjami, wykładami, spacerami
miejskimi i warsztatami dla dzieci, rodzin i dla dorosłych. Został wydany dwujęzyczny katalog
(nakład 1500 egzemplarzy) oraz druki ulotne. Wystawę odwiedziło 15 824 osoby, a 1023 wzięły
udział w wydarzeniach towarzyszących. Wystawa otrzymała nagrody: Markę Radia Kraków –
jako kulturalne wydarzenie października 2012 oraz Supermarkę Radia Kraków – jako
najważniejsze wydarzenie kulturalne 2012 roku.
2.2 Juhani Pallasmaa "Oczy skóry. Architektura i zmysły"
Tłumaczenie opublikowanej po raz pierwszy w 1996 roku książki "Oczy skóry" wybitnego
fińskiego architekta Juhaniego Pallasmy. Zadaje ona fundamentalne pytanie o to, czemu, skoro
istnieje co najmniej pięć zmysłów, to tylko jeden z nich – wzrok – stał się tak uprzywilejowany w
kulturze architektonicznej i w dizajnie.
Książka w tłumaczeniu Michała Choptianego, wstęp do polskiego wydania: Maciej Miłobędzki,
przedmowa: Steven Holl, posłowie: Peter MacKeith (nakład 2000 egzemplarzy).

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i posiada numer NIP: 6762447197
4. Uchwały Zarządu Fundacji.
W 2012r. Zarząd Fundacji nie podjął uchwał.

5. Dane finansowe.

Lp.
1

2

Przedmiot
Łączna suma przychodów
a w tym:
- spadki i zapisy
- darowizny
- środki pochodzące ze źródeł publicznych
a w tym:
- z budżetu państwa
- z budżetu gminy
- pozostałe przychody statutowe
- zaciągnięte pożyczki
- wynik finansowy działalności gospodarczej
- procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Koszty działalności fundacji
a w tym wydatki przeznaczone:
- realizację celów statutowych
- administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
- działalność gospodarczą
- pozostałe koszty

Wartość
77 250,80
0,00
29 116,80

26 900,00
20 000,00
1 234,00
0,00
0,00
0%
75 992,83
75 691,00
0,00
0,00
301,83

Liczba osób zatrudnionych w fundacji
a w tym:
- osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację
a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- nagrody
- premie
- inne świadczenia
- wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
Zarządu
a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- nagrody
- premie
- inne świadczenia

3

4

5

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

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
a w tym:
- wynagrodzenia za pracę
- nagrody
- premie
- inne świadczenia
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło
Wysokość pożyczek udzielonych przez fundację
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Credit Agricole
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nabyte nieruchomości oraz ich przeznaczenie
wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie nieruchomości
Nabyte pozostałe środki trwałe
Wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych
Wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych

0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 780,00
0,00
859,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1 925,57
667,60

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 2012r. Fundacja Instytut Architektury otrzymała dofinansowanie ze środków jednostek
samorządu terytorialnego i organów naczelnych na realizację celów statutowych:
-20 000 PLN na realizację wystawy "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń" ze
środków Gminy Miejskiej Kraków,
- 7 400 PLN na realizację wystawy "Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń" od
Muzeum Narodowego w Krakowie
-19 500 PLN na wydanie tłumaczenia książki "Oczy skóry. Architektura i zmysły" Juhani Pallasmy
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Na koniec pierwszego roku obrotowego złożono deklarację CIT-8. Fundacja nie jest płatnikiem
podatku VAT.
8. Informacja o kontroli.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli.

Dorota Leśniak-Rychlak ........................................
Piotr Bujas .............................................................
Dorota Jędruch ......................................................
Agata Wiśniewska ...............................................
Michał Wiśniewski ................................................

