SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.09.2011-31.12.2012
Dane rejestrowe
Siedziba:
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Fundacja Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych
"Antykwariat Fotograficzny"
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Organy wykonawcze i nadzorcze
Zarząd:

Magdalena Ubysz – Prezes Zarządu Fundacji
Aleksandra Wolter – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Cele statutowe Fundacji
Celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie upowszechniania
fotografii analogowej i klasycznych technik fotograficznych, a także:
a. wspieranie i promocja autorskich działań twórczych, w tym związanych z fotografią
dokumentalną
b. popularyzacja fotografii jako sztuki
c. popularyzacja fotografii jako formy komunikacji wizualnej
d. nauka, edukacja i wychowanie w zakresie fotografii
e. wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie fotografii
f. rozwijanie świadomości fotograficznej i kulturalnej społeczności lokalnych
g. promocja sztuki
h. edukacja kulturalna wśród różnych grup społecznych
i. animacja kultury
j. wspieranie i promocja działań z zakresu kultury i sztuki młodych twórców

Zasady prowadzenia działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Działalność kulturalną polegającą na:

wspieraniu, realizowaniu i promowaniu projektów artystycznych twórców z całego
świata

organizowaniu spotkań, festiwali i wydarzeń artystycznych promujących sztukę

działalności wystawienniczej, w tym prowadzenie galerii sztuki

działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

b. Działalność edukacyjną i naukową polegającą na:

organizowaniu kongresów, konferencji i pokazów

organizowaniu wykładów, sympozjów, seminariów

organizowaniu kursów, warsztatów, szkoleń

organizowaniu plenerów fotograficznych

organizowaniu projekcji filmowych

działaniach z wykorzystaniem programów telewizyjnych, audycji radiowych, mediów
drukowanych i internetowych
c. Współpracę z:

instytucjami oświaty i szkolnictwa

instytucjami państwowymi i samorządowymi

organizacjami pozarządowymi

instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i upowszechniania kultury

szkołami i uczelniami

placówkami kultury

innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą

artystami oraz twórczymi środowiskami artystycznymi

artystami oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi z innych krajów

sponsorami
d. Wykorzystanie nowych technik i technologii dla sprawnej realizacji celów statutowych
Fundacji.
e. Inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.

Działalność statutowa w okresie 01.09.2011-31.12.2012 i realizowane cele
Realizacja projektu "Moje Wejherowo. Portret miasta."
Projekt zakładał realizację materiału zdjęciowego w formie dwóch równoległych cykli
fotograficznych, ukazujących miasto Wejherowo poprzez pryzmat człowieka - mieszkańca i
architektury - tkanki miejskiej oraz zorganizowanie wernisażu połączonego ze spotkaniem z
autorami zdjęć, oraz wystawy.
1. Mieszkańcy Wejherowa i ich relacja na linii człowiek – miasto
Ambicją cyklu jest przedstawienie różnorodności mieszkańców, których często anonimowo
mijamy na ulicy, a którzy swoją obecnością stanowią serce miasta. Zbiór portretów
uwieczniłby „zwykłych ludzi” a także zarejestrował codzienność miasta. Fotografia
dokumentalna ukazująca portret wewnętrzny miasta pozwoliłaby na ukazania jak żyją
Wejherowianie, czym się zajmują, jakie mają pasje, zainteresowania itd.
2. Architektura oraz miejsca Wejherowa i ich relacja na linii miasto – człowiek
Cykl ma na celu ukazanie architektury miasta, obiektów użyteczności publicznej, kościołów
jako świadectwa tożsamości kulturowej społeczeństwa a także spuścizny, którą w jak
najlepszej archiwalnej i artystycznej formie należy przekazać przyszłym pokoleniom.

Zrealizowanie materiału fotograficznego z użyciem klasycznych technik fotograficznych
(analogowych) przy wykorzystaniu historycznych wielkoformatowych aparatów skrzynkowych
4x5 cala - "aparatów z duszą" - wzmocniło znaczenie projektu zarówno w kwestii artystycznej
jak i archiwalnej.
Projekt fotograficzny dotyczący miasta Wejherowa oraz związana z tym możliwość
uczestniczenia w realizacji fotografii spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Do projektu zgłosiło się ponad 200 osób, z których wszystkie wzięły udział w projekcie.
Również sama wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
W ramach projektu:
- powstały dwa zwarte cykle fotograficzne prezentujące i promujące miasto Wejherowo i jego
mieszkańców – cykl 29 fotografii prezentujących mieszkańców miasta oraz grup związanych
z miastem (łącznie ponad 200 osób) oraz cykl 16 fotografii prezentujących przestrzeń
miejską w kontekście zachodzących zmian
- zorganizowana została jedna wystawa fotograficzna trwająca dwa tygodnie promująca
miasto Wejherowo i jeden wernisaż połączony ze spotkaniem autorskim z udziałem autorów
fotografii (miejsce wystawowe użyczone przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko
Pomorskiej w Wejherowie)
Ponadto Fundacja objęła wsparciem merytorycznym przeprowadzenie przez
Magdalenę Ubysz akcji fotograficznej "Gdańszczanie na szklanej płycie".
Projekt "Gdańszczanie na szklanych płytach" został zrealizowany w ramach Stypendium
Kulturalnego Miasta Gdańska uzyskanego przez Magdalenę Ubysz i zakładał wykonanie
portretów mieszkańców Gdańska za pomocą drewnianego aparatu wielkoformatowego w
archaicznej technice mokrego kolodionu stosowanej przez fotografów w II połowie XIX
wieku.
Uczestnicy wydarzenia mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z pracą dawnych
fotografów oraz śledzić powstawanie fotografii od momentu przygotowania materiału
światłoczułego na szklanej płycie aż do pojawienia się obrazu.
Efektem projektu jest zbiór portretów około 50 mieszkańców Gdańska zwieńczony wystawą,
na którą złożyły się wszystkie wykonane fotografie w postaci oryginałów czyli szklanych płyt.
Fundacja objęła wsparciem merytorycznym zarówno akcję fotograficzną, jak i następującą
po niej wystawę. Do zadań Fundacji należało:
- zapewnienie fotografowi asystenta biegłego w technice fotografii na szkle
- przeprowadzenie prezentacji techniki wykonywania fotografii na szkle dla uczestników i
publiczności
- opieka organizacyjna nad przebiegiem akcji fotograficznej
- pomoc w organizacji i otwarcie wystawy fotograficznej

Działalność odpłatna
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.

Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przychody fundacji w okresie 01.09.2011-31.12.2012 roku
Działalność statutowa
1. Darowizny od osób fizycznych
2. Darowizny rzeczowe
3. Dotacja Gminy Miasta Wejherowa

723,00 zł
0 zł
1000,00 zł

Przychody finansowe 0,28 zł

Koszty fundacji w okresie 01.09.2011-31.12.2012 roku
W omawianym okresie Fundacja poniosła następujące koszty:
 na działalność statutową realizacja dotacji – 1000,00 zł
 pozostałe koszty statutowe – 260,00 zł
 koszty administracyjne – 845,00 zł

Zatrudnienie
W okresie od 01.09.2011 do 31.12.2012 Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę,
umowę o dzieło, umowę zlecenie. Zawarła jedynie umowy cywilnoprawne, z wolontariuszami
oraz umowy na bezpłatne świadczenie usług.

Pożyczki
Fundacja nie udzieliła pożyczek

Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie
Rachunek bankowy [PLN] na 31.12.2012 wykazuje saldo 118,28 zł
Stan kasy [PLN] na 31.12.2012 wynosi + 500,00 zł

Nabyte środki
W okresie od 01.09.2011 do 31.12.2012 Fundacja nie nabyła obligacji ani nieruchomości nie
nabyła środków trwałych podlegających amortyzacji a jedynie środki trwałe amortyzowane
jednorazowo (poniżej 3500,00 zł)

Fundacja zakupiła sprzęt do realizacji celów statutowych o łącznej wartości 0,00 zł
Otrzymała w darowiźnie sprzęt komputerowy o wartości 0,00 zł

Dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa: 618,28 zł (środki pieniężne)
Zobowiązania
Urząd Skarbowy PIT-4
0,00 zł
ZUS
0,00 zł
Dostawcy
0,00 zł
Wynagrodzenia
0,00 zł
Pozostałe rozrachunki (zwrot poniesionych wydatków, wolontariusze)

0,00 zł

Działalność zlecona
W okresie od 01.09.2011 do 31.12.2012 Fundacja prowadziła działalność zleconą przez
podmioty państwowe i samorządowe.
1. Dotacja Gminy Miasta Wejherowa nr WKSPiT.272.32.2012.SM

1000 zł

Odpisy uchwał zarządu
W załączeniu:
01/2012 W sprawie przyjęcia do realizacji dotacji z Gminy Miasta Wejherowa
02/2012 W sprawie zatwierdzenia Polityki Rachunkowości
03/2012 W sprawie wejścia w życie Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja składa deklaracje

PIT-4R, ZUS, CIT-8 i CIT-8/0

Do zapłacenia zaliczka PIT-4

0,00 zł

Kontrole w Fundacji
W okresie 01.09.2011-31.12.2012 w Fundacji nie miały miejsca kontrole.
Uzyskano pozytywną opinię i zatwierdzenie sprawozdań rozliczających dotacje.

