
Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z  działalności 
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458). 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie. 
▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.   
▪ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  

 
1. Dane rejestracyjne fundacji 

Nazwa fundacji Fundacja im. Zofii Rydet 

Siedziba i adres fundacji Ul. Wysockiego 11, 31-310 Kraków 

Aktualny adres do 
korespondencji 

Ul. Wysockiego 11, 31-310 Kraków 

Adres poczty elektronicznej info@fundacjrydet.pl 

REGON 121492966 

Data wpisu w KRS 22.03.2011 Nr KRS 0000381344 

Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Maria Sokół-Augustyńska Prezes Zarządu 
Zofia Augustyńska-Martyniak Vice-Prezes Zarządu 
Wojciech Martyniak Skarbnik 
Stanisław Augustyński Członek Zarządu 
  

Określenie celów statutowych 
fundacji (ze statutu) 

1. Opieka nad spuścizna artystyczną Zofii Rydet oraz rozpowszechnianie wiedzy o 

artystce i jej twórczości.  

2. Rozpowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki w kraju i za granicą.  

3. Inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem twórczości fotograficznej.  

4. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć artystycznych poprzez archiwizację, 
digitalizację, zabezpieczanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów.  
        

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

 

1. Gromadzenie własnych zbiorów oraz przyjmowanie w depozyt zbiorów prywatnych 

lub pojedynczych fotografii. 

 

2. Dbanie o stan techniczny negatywów i fotografii autorstwa Zofii Rydet, ich 

przechowywanie, katalogowanie, archiwizację i digitalizację: 

- realizacja projektu „Zofia Rydet. Dokumentacje 1950-1978” – opracowanie, 

digitalizacja i udostępnienie archiwum – etap V (podsumowanie) „Zofia Rydet. 

Dokumentacje 1950-1978” – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie archiwum – 

etap V (podsumowanie), w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

 Za rok 2020 

 



Narodowego Kultura Cyfrowa 2020. 

 

3. Organizowanie i współorganizowanie wystaw w Polsce i za granicą: 

- Współpraca z Bytomskim Centrum Kultury: Wirtualny pokaz fotografii Zofii Rydet, 

połączony z projekcją filmu biograficznego „Nieskończoność dalekich dróg…”. 

- Przygotowawczy etap współpracy z BWA Leszno nad wystawą Zofii Rydet „Idę 

dobrą drogą”. 

- Współpraca z Warsztatami Kultury w Lublinie przy organizacji wystawy plenerowej 

w Zaułku Hartwigów, „Zofia Rydet. Zapis socjologiczny”. 

- Współpraca z MOK Olsztyn przy organizacji wystawy plenerowej „Zofia Rydet. 

Zapis socjologiczny”. 

- Współpraca z Galerią Raster i Instytutem Adam Mickiewicza, przy organizacji 

wystawy „Zofia Rydet. Świat uczuć i wyobraźni”, w ramach Korea Biennale Gwangiu. 

- Współpraca z węgierską Fundacją Fortepan przy organizacji wystawy Zofii Rydet w 

ramach Łódź Foto-Festiwal. 

 

4. Działalność edukacyjną i naukową, w tym wspieranie projektów badawczych w 

dziedzinie fotografii: 

- stała współpraca z CAS, w tym udzielenie obszernego wywiadu uczestniczce ( a 

potem laureatce) konkursu n.t. archiwów społecznych. 

- współpraca z ASP w Krakowie, udostępnienie obiektów fotograficznych jako tematu 

dyplomu z zakresu konserwacji dzieł sztuki; 

- współpraca z TIFF Festiwal przy organizacji warsztatów fotograficznych 

- rozpoczęcie współpracy Fundacją „Ładne Życie” w Koninie oraz z p. Anną 

Bujnowską oraz artystą Markiem Chlandą, mającą na celu stworzenie wydawnictwa 

poświęconego twórczości Zofii Rydet zestawionej z twórczością Marka Chlandy; 

- udzielenie bezpłatnej licencji Muzeum Etnograficznemu w Krakowie (Warsztaty); 

- współpraca ze stypendystką Miasta Krakowa – Ewą Pasternak-Kaperą przy projekcie 

„Zofia Rydet inspiruje”; 

- współpraca członków Rady Programowej Fundacji (A, Różyckiego i K. Jóźwiaka) z 

„Audycjami Kulturalnymi” – szeroki wywiad n.t. twórczości Zofii Rydet 

 

5. Stworzenie i utrzymywanie strony internetowej o działalności fundacji oraz bazy 

danych, dostępnej także przez stronę internetową: 

Bieżące aktualizowanie i rozszerzanie treści stron internetowych www.zofiarydet.com 

oraz www.fundacjarydet.pl. 

 

Fundacja może w ramach swojej działalności statutowej wspierać organizacyjnie i 

finansowo działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest 

zbieżna z celami Fundacji – zwłaszcza fundacji, muzeów, galerii, instytucji kultury, 

uniwersytetów, szkół artystycznych – oraz współpracować z nimi, w szczególności poprzez 

udostępnianie posiadanych zbiorów oraz informacji o nich.  

- udzielanie licencji i wsparcia merytorycznego przy powstaniu licznych wydawnictw (np. 

10x10 Photobooks New York, A Feminist History by Emma Louis -  Tate Gallery, broszura 

informacyjno-promocyjna CAS, Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, Dom 

Współpracy Polsko Niemieckiej, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum w 

Gliwicach, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Monografia Transportu 

Szynowego, Fundacja „Niezła Sztuka”, Magazyn Clan). 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

http://www.zofiarydet.com/
http://www.fundacjarydet.pl/


 

3. Działalność gospodarcza 

Informacja czy fundacja prowadziła 
działalność gospodarczą     

NIE 
PROWADZIŁA 

        X 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji  

 
1. Uchwała nr 01/2020 o darowiźnie na rzecz aukcji charytatywnej WOŚP. 
2. Uchwała nr 01/04/2020 o darowiźnie na rzecz aukcji charytatywnej „Artyści dla 

Olinka” 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,  
z wyodrębnieniem ich źródeł  

Wysokość uzyskanych przychodów 
Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 

Ogółem 51171,28   

- ze spadku    

- z zapisu    

- z darowizn 26500,00   

- środki pochodzące ze 
źródeł publicznych, w tym: 

- z budżetu jst    

- z budżetu państwa    

- inne 
(wskazać jakie) 

    

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń) 

24671,28  
 

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona 



Wynik finansowy z prowadzonej działalności 
gospodarczej  
 

 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka Inne (wskazać 

jakie) 
52530,82   

a) koszty realizacji celów statutowych    

b) koszty administracyjne 
 

- czynsz 
 

 
 

  

- opłaty telefoniczne 
 

 
 

  

- opłaty pocztowe 
 

 
 

  

- inne 
(wskazać jakie) 

 
 

1694,87 
 

  

c) koszty działalności gospodarczej 
   

d) pozostałe koszty  
243,99   

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja  
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,  
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458) 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji 

Ogółem 

W 2020 roku w Fundacji nie były zatrudnione żadne 
osoby. Zarząd Fundacji wykonywał swoje obowiązki 
nieodpłatnie. 

Według zajmowanych stanowisk 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
 
 
 

 

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych 

 
 
 
 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z 
podziałem na 

Wynagrodzenia 50494.96 

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej 

 



c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą, z podziałem na 

Wynagrodzenia  

Nagrody  

Premie  

Inne świadczenia  

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 
 
 
50494,96 
 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 
statutowej udzielania takich pożyczek 
 
 
 

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce  

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota 

  

  

  

  

  

Kwoty zgromadzone w gotówce  

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
 
 
Nie nabyto 
 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie 
 
Nie nabyto 
 
 
i) Nabyte pozostałe środki trwałe 
 
 
Nie nabyto 
 
 
j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
 
 
 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności 

Projekt „Zofia Rydet. Dokumentacje 1950-1978” – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie archiwum – etap 
V (podsumowanie) „Zofia Rydet. Dokumentacje 1950-1978” – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie 
archiwum – etap V (podsumowanie), w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kultura Cyfrowa 2020. 
 
 
 



 

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 

Fundacja terminowo rozlicza się ze zobowiązań podatkowych i składa deklaracje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (CIT).  
 
 
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088) 
 

NIE  TAK  

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10 
odpowiedzi „TAK”). 
Data operacji 
 

Kwota operacji 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola  
NIE    X   

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

 
Nie dotyczy 

 

 

 

……………………………..……………….. 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

 

 

…………………..………………………… 

podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

………………………………… 

 miejscowość, data  
 

  
 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


