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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 przedstawia działalnośd Stowarzyszenia i jego 

organów, w tym Zarządu i Biura SMTG w Krakowie, zawiera informacje dotyczące realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 

SMTG w Krakowie.  



2 

 

 

I.  

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOWARZYSZENIA MIĘDZYNARODOWE 

TRIENNALE GRAFIKI W KRAKOWIE 

 

SMTG w Krakowie: 

 

SMTG w Krakowie jest stowarzyszeniem działającym w sferze kultury i sztuki. Posiada 
osobowośd prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze 
Stowarzyszeo i Innych Organizacji Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000085564.  
 
Stowarzyszenia rozpoczęło działalnośd w dniu 01 lipca 1992 r. na czas nieokreślony. 
 
Miejsce prowadzenia działalności Stowarzyszenia: Rynek Główny 29; 31-010 Kraków.  
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, SMTG prowadzi działalnośd określoną 
kodem: 9412 Z – działalnośd organizacji profesjonalnych. Posiada numer  REGON: 
350020997.    
 
SMTG w Krakowie nie posiada jednostek organizacyjnych. 
 
SMTG w Krakowie jest podmiotem prawa w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. 
Jest podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz czynnym małym podatnikiem zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy  
o podatku od towarów i usług i posiada nr NIP: 676 10 06 255. 
 

Oświadczenia woli w imieniu SMTG w Krakowie w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
składa Prezes SMTG w Krakowie wraz z innym członkiem Zarządu lub – w uzasadnionych 
przypadkach usprawniających wykonywanie codziennych obowiązków w ramach Biura SMTG 
w Krakowie – osobą/osobami przez Zarząd upoważnioną/-nymi do podpisywania 
określonych dokumentów i oświadczeo w okresie ich współpracy z Biurem i Zarządem SMTG 
w Krakowie.   
 
 
Cele działania SMTG w Krakowie: 

 
Cele działania SMTG w Krakowie wyznacza Statut SMTG w Krakowie. Zgodnie ze Statutem 
podstawowa działalnośd statutowa obejmuje swoim zakresem następujące działania: 
 

a. upowszechnienie wiedzy o współczesnej grafice światowej; 
b. współpraca z instytucjami specjalistycznymi w zakresie wystawiennictwa, promocji  

i informacji; 
c. tworzenie warunków gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania danych o tej 

dziedzinie sztuki; 
d. tworzenie kolekcji grafiki światowej; 
e. tworzenie podstaw finansowych dla realizacji swoich celów statutowych. 
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Członkowie SMTG w Krakowie: 

 

1. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie w dniu 31.12.2017 

roku liczyło 225 członków zwyczajnych i 17 członków honorowych, razem 242 

członków. W wyniku weryfikacji przeprowadzonej w roku 2017 dokonano 

następujących zmian w liczbie i składzie członków Stowarzyszenia: 

a. 38 osób zostało skreślonych z listy członków. Są to osoby, które nigdy nie złożyły 

deklaracji członkowskiej i nie opłacały składek członkowskich w żadnej formie (ani 

finansowej, ani za pośrednictwem przekazania grafiki do dyspozycji SMTG w 

Krakowie). 

b. 6 osób zrezygnowało z członkowstwa składając stosowne pisemne oświadczenie. 

c. 7 osób odeszło w roku 2017 i w związku z tym zostało wyłączonych z grona 

członków SMTG w Krakowie.  

2. W roku 2017 – zgodnie z Uchwałą nr 3 Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego 

Zgromadzenia Członków SMTG w Krakowie z dn. 14.06.2013 roku – z opłacania 

składki członkowskiej zwolnieni byli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej IX 

kadencji – razem 10 osób, a Uchwałą nr 4 z dn. 16.06.2017 roku Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków SMTG w Krakowie z obowiązku opłacania 

składek zwolnieni zostali aktualni pracownicy Biura i Magazynu SMTG w Krakowie 

będący członkami SMTG w Krakowie – razem 3 osoby. Tradycyjnie z opłacania 

składek członkowskich zwolnieni są Członkowie Honorowi – w roku 2017 było to 17 

osób. Razem liczba członków zwolnionych z opłaty członkowskiej w roku 2017 

wyniosła 30 osób. 

3. W roku 2017 do opłacania składki członkowskiej zobowiąznych było 212 osób. Na 

konta SMTG w Krakowie wpłynęły składki od 88 członków. 27 osób zalega z opłatą 

członkowską za rok 2016 i 2017. 97 osób zalega z opłatą od trzech lub więcej lat. W 

roku 2018 Zarząd dokonywad będzie dalszej weryfikacji listy członków, zwłaszcza 

tych, którzy od lat zalegają z opłatami na rzecz Stowarzyszenia. 

4. Warto zaznaczyd, że dzięki szeroko zakrojonej akcji weryfikacyjnej w roku 2017 

odnotowaliśmy wzrost ilości wpływających składek o 20 % w stosunku do lat 

wcześniejszych.  

5. Pomimo następujących działao podjętych przez Zarząd SMTG w Krakowie: 

a. próśb kierowanych do poszczególnych Członków w związku z chęcią podjęcia 

nowych inicjatyw w ramach MCSG (warsztaty), na które pozytywnie zareagowali 

wyłącznie Piotr Żaczek – Członek Stowarzyszenia od roku 2016 oraz Wojciech 

Domagalski niebędący Członkiem Stowarzyszenia. 

b. pisemnej prośby skierowanej do Członków o zgłaszanie propozycji w związku z 

pracami nad nowym Statutem Stowarzyszenia (data wysłania pisma: 31. lipca 

2017, apele ponawiane podczas kolejnych wernisaży w roku 2017, jedynym 

Członkiem SMTG w Krakowie, który zareagował na w/w pismo był prof. Grzegorz 

Banaszkiewicz od lat niestrudzenie wspierający działalnośd Stowarzyszenia) 
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c. apeli o włączenie się w działania podejmowane przez Zarząd i Biuro 

Stowarzyszenia kierowane do Członków podczas kolejnych Walnych Zgromadzeo i 

wernisaży organizowanych w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w 

Krakowie 

należy stwierdzid niską aktywnośd członków Stowarzyszenia i brak inicjatywy z ich 

strony. Najczęstsze prośby kierowane do Zarządu wiążą się z przyznaniem patronatu 

honorowego Stowarzyszenia wystawie prac członka Stowarzyszenia. Jest to proceder 

korzystny dla Stowarzyszenia, jednak pod warunkiem odpowiedniego 

zaprezentowania logotypów Stowarzyszenia i jego głównych sponsorów na 

materiałach promujących wystawę. Warunek ten nie zawsze zostaje dopełniony, 

pomimo wyraźnych instrukcji ze strony Zarządu i Biura SMTG  

w Krakowie.  

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się z następującymi przywilejami: 

a. posiadaniem karty członkowskiej uprawniającej m.in. do bezpłatnego wstępu  

do galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Pałacu Sztuki  

w Krakowie. Zarząd IX kadencji podjął kroki o poszerzenie listy instytucji 

honorujących kartę członkowską. 

b. prawem Członka-Artysty regularnie opłacającego składki do prezentowania raz  

w roku swoich prac na Wystawie Członków SMTG w Krakowie, która jest 

organizowana w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie. 

c. prawem Członka-Artysty regularnie opłacającego składki do aplikowania o 

organizację wystawy indywidualnej lub zbiorowej w Galeriach 

Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych na preferencyjnych warunkach 

finansowych. 

d. prawem Członka-Artysty regularnie opłacającego składki do udziału w 

Międzynarodowym Triennale Grafiki – Kraków 2018 z uwzględnieniem bonifikaty 

w kwocie 180 zł od opłaty za uczestnictwo wynoszącej 200 zł.  

 

Zarząd SMTG: 

 

1. Zarząd SMTG w Krakowie IX kadencji: 

 

a. działał w składzie: 

Prezes SMTG – Marta Anna Raczek-Karcz 

Wiceprezes SMTG – Katarzyna Wojtyga 

Skarbnik – Agnieszka Cieslioska-Kwecka 

Sekretarz – Tomasz Korczyoski 

Członek Zarządu – Zofia Gołubiew 

Członek Zarządu – Wojciech Sieniawski 

Członek Zarządu – Mateusz Otręba 
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b. w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 odbył 9 protokołowanych zebrao. 

Wszystkie protokoły Zebrao Zarządu SMTG w Krakowie IX kadencji zostały przez 

Zarząd przyjęte. 

 

2. Członkowie Zarządów SMTG w Krakowie IX kadencji za udział w zebraniach oraz 

wykonywanie obowiązków ujętych w Roz. IV par. 15 pkt. 1 oraz w Roz. IV par. 16 

Statutu Stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzeo. 

 

3. Zarząd SMTG w Krakowie IX kadencji realizując obowiązki ujęte w Roz. IV  

par. 15 pkt. 1 oraz w Roz. IV par. 16 Statutu Stowarzyszenia podejmował następujące 

działania: 

a. realizacja działao wynikających ze Statutu Stowarzyszenia. 

b. planowanie zadao i nadzór nad pracą Biura SMTG w Krakowie. 

c. występowanie w imieniu Stowarzyszenia wobec władz lokalnych, samorządowych 

i paostwowych, a także organów międzynarodowych. 

d. występowanie w imieniu Stowarzyszenia wobec potencjalnych sponsorów 

(Kärcher Sp. z o.o., Bukowiaoskie Towarzystwo Geotermalne Sp.  z o.o.) i 

międzynarodowych instytucji (Dalarnas Museum w Falun, Muzeum MODEM w 

Debreczynie).  

e. uczestnictwo w spotkaniach roboczych z potencjalnymi partnerami 

Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2018, tj. Galerią Sztuki 

Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, 

Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki 

Japooskiej Manggha, Fundacją Tytano. 

f. reprezentacja SMTG w Krakowie w Polsce i poza jej granicami podczas wydarzeo 

promujących działalnośd SMTG w Krakowie i grafikę współczesną  

(m.in. wystąpienie Prezes SMTG w Krakowie promujące Stowarzyszenie  

i Triennale podczas Międzynarodowych Warsztatów Grafiki i Tkaniny PATA  

w Łodzi – sierpieo 2017, współorganizacja wystawy grafik ze zbiorów SMTG i 

uczestnictwo w wernisażu w Muzeum MODEM w Debreczynie na Węgrzech). 

Zarząd nie obciążał kosztami podróży finansów SMTG w Krakowie każdorazowo 

korzystając z zaproszeo partnerskich instytucji, które pokrywały koszty podróży 

i pobytu członków Zarządu. 

g. kierowanie wykonaniem i przygotowaniem rozliczenia przyznanych na rok 2017 

grantów na działalnośd statutową z MKiDN oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego UMK.  

 

4. W roku 2017 organem kontrolnym Zarządu SMTG w Krakowie była zgodnie  

ze Statutem SMTG w Krakowie Komisja Rewizyjna.  

 

5. Komisja Rewizyjna IX Kadencji działała w składzie: 
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Przewodnicząca – Monika Wanyura-Kurosad 

Członek – Andrzej Mogilnicki 

Członek – Marcin Surzycki 

 

a. w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 odbyła 3 protokołowane zebrania. 

Protokoły Zebrao Komisji Rewizyjnej SMTG w Krakowie IX kadencji zostały przez 

Komisję przyjęte. 

b. szczegółowe sprawozdanie z działao Komisji Rewizyjnej przedstawia odrębny 

dokument przygotowany przez Członków Komisji Rewizyjnej. 

 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnych SMTG w Krakowie IX kadencji za udział  

w zebraniach oraz wykonywanie obowiązków ujętych w Roz. IV par. 15 pkt. 1  

oraz w Roz. IV par. 16 Statutu Stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzeo. 

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczego Członków SMTG w Krakowie: 

 

1. W dn. 16.06.2016 roku odbyło się – zwołane w trybie zwykłym – 14. Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków SMTG w Krakowie. Obecnych było na nim 

tylko 20 członków Stowarzyszenia.  

2. Podczas 14. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków SMTG w Krakowie, 

Komisja Wnioskowa przedstawiła 6 wniosków, uwzględniających zarówno wnioski 

zgłoszone przez Zarząd i Komisję Rewizyjną SMTG w Krakowie, jak i wnioski zgłaszane 

podczas Walnego Zgromadzenia przez Członków SMTg w Krakowie: 

 

a. Wniosek nr 1 – o przyznanie tytułu Członka Honorowego SMTG w Krakowie 

następującym osobom: prof. Ryszarda Otręby, prof. Zbigniewa Lutomskiego i 

Marii Radomskiej-Tomczuk (wniosek zgłoszony przez Zarząd SMTG w Krakowie). 

 

b. Wniosek nr 2 –  o zwolnienie z opłat członkowskich pracowników biura SMTG, 

którzy są lub będą członkami Stowarzyszenia (wniosek zgłoszony przez Zarząd 

SMTG w Krakowie). 

 

c. Wniosek nr 3 – o zmianę systematyki wpłacania składki członkowskiej z obecnej 

na jednorazową całościową do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego 

(wniosek zgłoszony przez Zarząd SMTG w Krakowie). 

 

d. Wniosek nr 4 – o ustalenie %-kwoty od każdej grafiki sprzedanej w ramach 

sprzedaży otwartej i przeznaczenie tej kwoty na fundusz renowacyjny grafik 

pozostających w zbiorach Stowarzyszenia (wniosek zgłoszony przez Członka SMTG 

w Krakowie). 
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e. Wniosek nr 5 – o wzmożeniu działao mających na celu zachęcenie młodych 

odbiorców do uczestnictwa w działaniach SMTG w Krakowie (wniosek zgłoszony 

przez Członka SMTG w Krakowie zgodny z zaleceniem Komisji Rewizyjnej SMTG w 

Krakowie). 

 

f. Wniosek nr 6 – o zmianę karty zgłoszeniowej na MTG (nalepki) tak, aby miejsce 

na opis techniki wykonania pracy było obszerniejsze (wniosek zgłoszony przez 

Członka SMTG w Krakowie). 

 
g. Wniosek nr 7 – o przygotowywanie Sprawozdania Finansowego w ujęciu 

historycznym (wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną SMTG w Krakowie). 

 
h. Ponadto w koocowych partiach Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SMTG w 

Krakowie znalazło się 5 wniosków, które Zarząd SMTG w Krakowie uznał za 

istotne zalecenia dla bieżącej pracy Zarządu SMTG w Krakowie i odstąpił od ich 

osobnego głosowania przyjmując je jednocześnie do realizacji jako sugestie 

usprawniające działanie Zarządu i Biura SMTG w Krakowie.  

 

3. Podczas Zgromadzenia przyjęto następujące uchwały:  

a. Uchwała nr – 1 o zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego Zarządu SMTG w 

Krakowie za okres od 01.01. – 31.12.2016. 

b. Uchwała nr 2 – o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego Zarządu SMTG w 

Krakowie za okres 01.01. – 31.12.2016. 

c. Uchwała nr 3 – o przyznaniu tytułu Członka Honorowego SMTG w Krakowie 

następującym osobom: Ryszardowi Otrębie, Zbigniewowi Lutomskiemu i Marii 

Radomskiej-Tomczuk.  

d. Uchwała nr 4 – o zwolnieniu z opłat członkowskich Pracowników Biura i 

Magazynu SMTG w Krakowie. 

e. Uchwała nr 5 – w sprawie uiszczania opłat członkowskich w sposób jednorazowy 

do dnia 30 czerwca każdego roku.   

f. Uchwała nr 6 – o przeznaczenia części kwoty pochodzącej ze sprzedaży grafik na 

cele renowacji zbiorów.  

g. Uchwała nr 7 – o wzmożeniu działao mających na celu zachęcanie młodych 

odbiorców do uczestnictwa w działaniach SMTG w Krakowie.  

h. Uchwała nr 8 – o przygotowywaniu Sprawozdao Finansowych w ujęciu 

historycznym. 

 

4. Z uchwał podjętych podczas 14. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków 

SMTG w Krakowie Zarząd SMTG w Krakowie IX kadencji wywiązał się dotychczas 

w następujący sposób: 
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a. Uchwała nr 3 – weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym, w trakcie Walnego 

Zgromadzenia obecny był prof. Ryszard Otręba, który z radością przyjął 

wyróżnienie i podziękował w imieniu wszystkich nowych Członków Honorowych 

za ten zaszczyt. Zostały także zaktualizowane informacje w dokumentach 

dotyczących Członków SMTG w Krakowie, a wszystkie osoby włączone w poczet 

Członków Honorowych Stowarzyszenia zostały o tym fakcie powiadomione 

listownie. 

b. Uchwała nr 4 – uchwała weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym. Nowymi 

Członkami Stowarzyszenia zostali: Tomasz Burnecki, Marta Sobol i Paweł Sobol. 

c. Uchwała nr 5 – uchwała weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym, a 

Członkowie SMTG w Krakowie zostali poinformowani odrębnym mailem o tej 

decyzji. Niemniej należy zauważyd, że nie wszyscy Członkowie stosują się do nowo 

przyjętych zasad i w dalszym ciągu dokonują opłaty w terminie późniejszym, tj. w 

drugiej połowie roku. 

d. Uchwała nr 6 – Zarząd ustalił, że w związku z koniecznością stworzenia stabilnych 
podstaw finansowych na początek roku 2018 w obliczu realizacji MTG 2018 i 
późnego (ok. połowy roku) uruchamiania środków dotacyjnych, że postanowienia 
Uchwały będą realizowane od 1.01.2018 roku i zgodnie z tą decyzją prowadzony 
jest odrębny dokument „odpisów” w wysokości 50% kwoty netto pochodzącej z 
otwartej sprzedaży grafik na poczet renowacji grafik ze zbiorów.   

e. Uchwała nr 7 – realizując w roku 2017 postanowienia Uchwały wprowadzono 
nowe formy oddziaływania na odbiorców.  
1) W ramach cyklu wystaw w MCSG przeprowadzono warsztaty linorytnicze 

towarzyszące wystawie Mediacje z medium. Domagalski – Kalina – Żaczek. 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez Wojciecha Domagalskiego i Piotra 
Żaczka (członka SMTG) a ich beneficjentami była młodzież uczęszczająca do 
VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, VI Prywatnego 
Gimnazjum Akademickiego w Krakowie i Szkoły Podstawowa Academos w 
Krakowie.  

2) Zorganizowano wykład towarzyszący wystawie Agnieszka Rożnowska. 
Wyrwane z kontekstu i wystawie Przestrzenne wariacje. Wykład 
przeprowadziła dr Marta Anna Raczek-Karcz, a tematem były wątki łączące 
obie wystawy tj. kwestia uprzestrzennienia działao graficznych oraz 
wykorzystania stroju jako znaku/symbolu w twórczości graficznej. 
Beneficjentami wykładu byli studenci wszystkich lat Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  

3) Ponadto od czerwca 2017 roku decyzją Zarządu SMTG w Krakowie Galerie 
MCSG w trakcie trwania wystaw są udostępniane dla publiczności również w 
jeden weekend w miesiącu.  

4) Warto zaznaczyd, że jeszcze przed podjęciem Uchwały Zarząd i Biuro SMTG w 
Krakowie zorganizowali w dniu 19.05.2017 w Międzynarodowym Centrum 
Sztuk Graficznych Noc Muzeów, w ramach której odbył się pokaz matryc i 
odbitek, promocja wydawnictw poświęconych grafice artystycznej oraz serie 
oprowadzeo kuratorskich po wystawie Leszek Wyczółkowski. Kod natury.  
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f. Uchwała nr 8 – Zarząd SMTG w Krakowie realizując postanowienia Uchwały 

zobowiązał księgowego p. Jacka Czecha do przygotowania Sprawozdania 

Finansowego za rok 2017 także w ujęciu historycznym. 

g. Ponadto w związku z wnioskiem nr 6 zgłoszonym podczas Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego, który nie został objęty osobną Uchwałą, należy zaznaczyd, że 

w dniu zgłaszania wniosku, tj. 16.06.2017 wszystkie druki zgłoszeniowe na MTG 

2018 zostały już przygotowane, zatwierdzone w maju 2017 roku a podane do 

publicznej wiadomości 30.06.2017. Nie było więc możliwości dokonania 

natychmiastowej zmiany. Jednak Zarząd uznał, że nowa możliwośd stworzona w 

ramach edycji MTG 2018, tj. nadsyłanie materiałów kontekstowych daje 

odpowiednią możliwośd wyjaśnienia przez artystów wszelkich kwestii, także 

technicznych.  

 

 

II.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 

WYSZCZEGÓLNIONYCH W Roz. II par. 5 i 6 STATUTU STOWARZYSZENIA 

 

Informacje wprowadzające: 

 

1. Cele statutowe SMTG zostały wyszczególnione w Roz. II par. 5 i 6 Statutu 

Stowarzyszenia. Ponieważ cele ujęte w Roz. II par. 6 pkt. 2, 3, 4 i 8 dotyczą  wydarzeo, 

imprez i inicjatyw artystycznych, które miały charakter czasowy i od lat nie są 

kontynuowane, a obecny Zarząd bądź z przyczyn formalnych, bądź z innych względów 

merytorycznych nie zamierza ich reanimowad. W związku z tym Zarząd SMTG IX 

kadencji pominął realizację tych celów a Walne Zgromadzenie w dn. 16.06.2017 tę 

decyzję zaakceptowało.  

 

 

Upowszechnianie wiedzy o współczesnej grafice światowej i stymulowanie twórczości w 

tej dziedzinie: 

 

1. Informacja ogólna: SMTG realizuje ten cel statutowy poprzez organizowanie 

wystaw i wydarzeo artystycznych w Krakowie i na terenie Małopolski. SMTG 

korzysta z przestrzeni wystawienniczych w prowadzonym przez Stowarzyszenie 

Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie. Prace ze zbiorów 

SMTG prezentowane są także cyklicznie na podstawie porozumienia o współpracy 

w przestrzeni Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie.  

 

2. Cykl wystaw zorganizowanych w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych 

w Krakowie: 
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a. 5. wystawa członków SMTG w Krakowie [11.01-03.02.2017] – Galeria Centrum 

i Galeria Eksperyment MCSG – cykliczna prezentacja najnowszych dzieł 

stworzonych przez Członków Stowarzyszenia. 

b. Agnieszka Dutka. Dwoistość i przenikanie – paradoksy interpretacyjne 

[15.02.2017-03.03.2017] – Galeria Centrum MCSG – prezentacja twórczości 

polskiej artystki. 

c. Wystawa kontekstowa Asocjacje – grafika wobec literatury [15.02-03.03.2017] 

– Galeria Eksperyment MCSG. 

d. Kristi Arnold. Mergings and Minglings [08.03-28.03.2017] – Galeria Centrum 

MCSG – prezentacja twórczości amerykaoskiej artystki we współpracy z 

Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

e. Wystawa kontekstowa Groteskowe wariacje [08.03-28.03.2017] – Galeria 

Eksperyment MCSG. 

f. Iwona Cur – Grafika [05.04-25.04.2017] – Galeria Centrum i Galeria 

Eksperyment MCSG – prezentacja twórczości polskiej artystki.  

g. Leszek Wyczółkowski. Kod natury [10.05-30.05.2017] – Galeria Centrum 

i Galeria Eksperyment MCSG – prezentacja prac polskiego artysty obejmująca 

wybrane prace, z ponad trzydziestoletniej twórczości. 

h. Małgorzata Malwina Niespodziewana. Powtórzenie [06.06-26.06.2017] – 

Galeria Centrum MCSG – prezentacja twórczości polskiej artystki, członkini 

SMTG w Krakowie. 

i. Wystawa kontekstowa Erna Rosenstein. Krajobraz [06.06-26.06.2017] –

 Galeria Eksperyment MCSG – prezentacja przygotowana we współpracy z 

Biblioteką Główną Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

j. Wątki praktyki akademickiej – wystawa w ramach Festiwalu Spotkania 

Krakowskie organizowanego przez ZPAP o. krakowski [05.07-31.07.2017] – 

Galeria Centrum  i Galeria Eksperyment MCSG. Prezentacja przygotowana we 

współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

k. Części i całości [13.09-03.10.2017] – Galeria Centrum MCSG – prezentacja prac 

dr Agnieszki Dobosz, dr Joanny Janowskiej-Augustyn, dr Łukasza Cywickiego i 

dr Grzegorza Frydryka, pracowników Wydziału Sztuki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, członków SMTG w Krakowie. 

l. Mediacje z medium. – od klasyki do eksperymentu, [11.10-31.10.2017] – 

Galeria Centrum i Galeria Eksperyment MCSG – prezentacja prac Andrzeja 

Kaliny, Wojciecha Domagalskiego i Piotra Żaczek, eksponująca różnorodnośd i 

odmiennośd technik graficznych oraz kreatywnośd w ich stosowaniu, wystawa 

zorganizowana we współpracy z Pracownią Grafiki Warsztatowej Wydziału 

Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japooskiej Akademii Technik Komputerowych 

w Warszawie. Wystawie towarzyszyły warsztaty linorytu zorganizowane dla 

uczniów VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, VI 
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Prywatnego Gimnazjum Akademickiego w Krakowie i Szkoły Podstawowa 

Academos w Krakowie. Warsztaty zorganizowano w dn. 21.10.2017.  

m. Stefan Kaczmarek. Wobec [08.11-28.11.2017] – Galeria Centrum MCSG – 

prezentacja twórczości laureata MTG – Kraków 2006, członka SMTG w 

Krakowie. 

n. Wystawa kontekstowa: Andrzej Kowalczyk. Powtórzenie  [08.11-28.11.2017] – 

Galeria Eksperyment MCSG.  

o. Agnieszka Rożnowska. Wyrwane z kontekstu [6.12.2017-2.01.2018] – Galeria 

Centrum MCSG prezentacja twórczości polskiej artystki. 

p. Wystawa kontekstowa: Przestrzenne wariacje [6.12.2017-2.01.2018] – Galeria 

Eksperyment MCSG.  
 

 

Prowadzona regularnie akcja informacyjna doprowadziła do rosnącego zainteresowania  

ze strony artystów (z Polski i świata) możliwością realizacji wystaw w Galerii Centrum 

i Galerii Eksperyment.  

 

W związku ze wzrostem zainteresowania odpłatną organizacją wystaw w MCSG, Zarząd 

przystąpił do opracowania nowego Regulaminu obu galerii, aby usprawnid zarówno proces 

aplikacyjny, jak i doprecyzowad warunki organizacji wystaw, w tym przede wszystkim treśd 

umów zawieranych każdorazowo z artystami chcącymi realizowad wystawy w przestrzeniach 

Centrum.  

 

W 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych odbyło się łącznie 16 wystaw 

(prezentowane zarówno w Galerii Centrum, jak i w Galerii Eksperyment). Spośród nich 9 

zostało zorganizowanych na zasadach odpłatności ze strony prezentujących swoje prace 

artystów. 

 

Wszystkie wystawy i wydarzenia zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Sztuk 

Graficznych w roku 2017 odwiedziło łącznie 638 widzów. 

 

 

 

Współpraca z instytucjami specjalistycznymi w zakresie wystawiennictwa, promocji  

i informacji: 

 

Współpraca w 2017 roku w ramach cyklu wystaw organizowanych  

w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych:  

 

 Urząd Miasta Krakowa (współfinansowanie),  

 Biblioteka Głowna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
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(współpraca przy organizacji wystawy  Erna Rosenstein. Krajobraz).  

 ZPAP okręg krakowski (współpraca przy organizacji wystawy Wątki praktyki 

akademickiej – wystawy zorganizowanej w ramach Festiwalu Spotkania 

Krakowskie). 

 Uniwersytet Pedagogiczny (współpraca przy organizacji wystawy Agnieszka 

Dutka. Dwoistość i przenikanie – paradoksy interpretacyjne oraz wykładu 

dotyczącego wystawy Agnieszki Rożnowskiej).  

 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (współpraca przy organizacji wystawy 

Kristi Arnold. Mergings and Minglings i wystawy Wątki praktyki akademickiej).   

 Muzeum MODEM w Debreczynie, Węgry (współorganizacja wystawy High 

Resolution. Half a Century (1966 – 2015) of the International Print Triennial in 

Krakow). 

 Uniwersytet Rzeszowski (współpraca przy organizacji wystawy Części i całości) 

 Polsko-Japooska Akademia Technik Komputerowych (współpraca przy 

organizacji wystawy Mediacje z medium – od klasyki do eksperymentu oraz 

warsztatów linorytniczych). 

 

Tworzenie warunków zbierania, przetwarzania i upowszechniania danych o grafice 

współczesnej: 

 

1. Stałe ulepszanie i uzupełnianie strony internetowej SMTG w Krakowie. 

 

Strona WWW SMTG obsługiwana jest w dwóch wersjach językowych, polskiej  

i angielskiej. Zawiera następujące informacje: MTG 2018, SMTG, aktualności, 

MCSG, MTG, wystawy, Jubileusz, SMTG, aktualności, MTG, MTG archiwum, 

MCSG, wystawy, partnerzy, oferta, sklep, archiwum IPNet, program Najlepszy 

Dyplom i IconData, patronaty SMTG. 

 

2. Realizacja programu IconData – Wirtualne Muzeum Grafiki Współczesnej: 

 

Program ma na celu propagowanie najnowszej twórczości graficznej. Program 

prezentuje najnowsze dzieła współczesnych grafików w postaci prezentacji 

reprodukcji prac uzupełnionych biogramem autora. Jest największą dostępną  

w formule otwartej (możliwośd nieodpłatnego przeglądania prac) tego typu bazą 

na świecie.  

 

Na dzieo 31.12.2017 w programie uczestniczyło 110 artystów z polski i zagranicy, 

prezentowanych jest 621 grafik (w tym 281 z Polski, 340 ze świata).  

 

W roku 2017 ze względu na brak możliwości finansowych do poprawy jakości 

platformy, na której prezentowany jest program, zastąpiono jego realizację  
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w dotychczasowej formie, prezentacją wybranych sylwetek artystów na profilu 

SMTG w Krakowie dostępnym na portalu Facebook.  

 

Zarząd SMTG w Krakowie IX kadencji podjął decyzję o powiązaniu edycji IconDaty 

w roku 2018 z Międzynarodowym Triennale Grafiki – Kraków 2018 poprzez 

prezentację na platformie prac wszystkich artystów, którzy zgłoszą się do udziału 

w Triennale, uwzględniając przy tym rekomendacje Jury. Przyczyni się to  

do rozpropagowania programu pośród artystów, zwłaszcza zagranicznych, a także 

może stanowid ciekawy kontekst dla Wystawy Głównej. Ponadto takie posunięcie 

umożliwi sfinansowanie unowocześnienia technicznego platformy ze środków 

grantowych pozyskanych na realizację MTG – Kraków 2018, a w dalszej 

perspektywie umożliwi kontynuowanie programu na dotychczasowych zasadach.  

 

W roku 2018 program będzie realizowany poprzez prezentacje sylwetek artystów 

na profilu SMTG w Krakowie dostępnym na portalu Facebook.  

 

3. Realizacja programu Najlepszy Dyplom – Uczeo i Jego Promotor: 

 

Program ma na celu promocję najmłodszego pokolenia polskich grafików. Jest 

realizowany na podstawie umów zawieranych wydziałami i uczelniami 

artystycznymi w Polsce.  

 

Program realizowany jest w postaci kompleksowej dokumentacji każdego  

z dyplomów (reprodukcje i opis prac, materiał fotograficzny i filmowy 

dokumentujący pokaz dyplomowy w przypadku prac o charakterze instalacyjnym 

oraz materiał filmowy w przypadku działao medialnych, biografię dyplomanta) 

oraz sylwetkę każdego z promotorów zgłoszonych do programu dyplomów 

(reprodukcje prac, biografia promotora). 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyższych uczelni od roku 2017 program 

"Najlepszy Dyplom. Uczeo i jego Promotor" był promowany dodatkowo, jako 

comiesięczna prezentacja wybranego dyplomu na profilu Facebook 

Stowarzyszenia.  

 

W 2017 roku uruchomiono kolejną jego edycję, do której uczestnictwo zgłosiło 7 

polskich wyższych uczelni artystycznych. Do edycji Najlepszy Dyplom – Uczeo  

i Jego Promotor 2016 zgłoszonych zostało 26 dyplomantów wraz z ich 

promotorami w ramach współpracy z 3 Wydziałami Artystycznymi i 4 Akademiami 

Sztuk Pięknych.  

 

Jesienią 2017 roku wystosowano zaproszenia do kolejnej edycji programu 
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Najlepszy Dyplom. Uczeo i jego Promotor, której realizacja przewidziana jest  

na rok 2018. Do udziału którego zgłosiło się 9 wyższych uczelni artystycznych. 

Należy podkreślid, że powyższe dane wskazują na rosnące zainteresowanie  

ze strony uczelni taką formą wspierania młodych artystów. Jednocześnie opłaty 

pobierane na podstawie umów z uczelniami zasilają środki na działania statutowe 

SMTG w Krakowie.  

 

Oglądalnośd strony internetowej SMTG w Krakowie oraz stron prowadzonych 

przez SMTG w Krakowie programów internetowych wyniosła łącznie w roku 2017: 

17 206 odsłon dokonanych przez 3954 użytkowników. 

 

4. Indeks Grafiki Światowej: 

 

Indeks Grafiki Światowej jest narzędziem służącym pracownikom Magazynu  

i Biura SMTG w Krakowie do sprawnego zarządzania zarówno grafikami będącymi 

w posiadaniu SMTG w Krakowie (grafiki należące do kolekcji – oznaczone jako 

tzw. Zbiór Muzealny, grafiki będące w dyspozycji SMTG w Krakowie pochodzące 

m.in. z darów i opłat członkowskich – oznaczone jako tzw. Zbiór Ruchomy),  

jaki i nadsyłanymi na poszczególne wystawy (osobne, specjalne oznaczania)   

oraz zgłaszanymi na Triennale (oznaczenia zgodne z numerami rejestracyjnymi 

nadawanymi podczas przyjmowania prac).  

 

Głównym celem indeksu jest usprawnienie logistycznej obsługi wszystkich 

nadzorowanych przez SMTG w Krakowie imprez graficznych oraz zarządzanie 

zbiorami SMTG w Krakowie.  

 

Indeks kataloguje aktualnie 17 401 prace autorstwa 4 450 artystów. Podanej 

liczby nie należy mylid z ilością prac znajdujących się w zbiorach SMTG  

w Krakowie. 

 

 

 

 

Tworzenie kolekcji grafiki światowej: 

 

1. Ten cel statutowy jest realizowany poprzez:  

 pozyskiwanie do zbiorów Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale 

Grafiki w Krakowie (SMTG) prac laureatów kolejnych edycji MTG  

w Krakowie (zgodnie z przepisami Regulaminu Uczestnictwa) 

  pozyskiwanie do zbiorów SMTG w Krakowie prac artystów 

uczestniczących w kolejnych edycjach Międzynarodowego Triennale 
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Grafiki w Krakowie (na podstawie oświadczeo o przekazaniu nadesłanych 

prac jako daru do dyspozycji SMTG w Krakowie) 

 przyjmowanie do zbiorów SMTG w Krakowie grafik przekazywanych przez 

członków SMTG w Krakowie jako darów po wystawie członkowskiej 

 przyjmowanie do zbiorów SMTG w Krakowie grafik przekazywanych  

w formie darów przez artystów nie będących członkami SMTG. 

2. Na dzieo 31.12.2017 roku zbiór grafik będący własnością SMTG liczył łącznie 6477 

prace. Bilansując przychód i rozchód grafik w roku 2017, zbiór ten na dzieo 

31.12.2017 roku liczył o 31 grafiki mniej niż w dn. 31.12.2016. 

3. Polityka zarządzania zbiorami Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki 

w Krakowie (SMTG) przyjęta przez Zarząd SMTG w Krakowie IX kadencji: 

 Stowarzyszenie nie dokonuje zakupu grafik do zbiorów. 

 Stowarzyszenie pozyskuje do zbiorów grafiki wyłącznie poprzez przyjęcie 

darów od artystów oraz w wyniku realizacji postanowieo Regulaminu 

Uczestnictwa kolejnych edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w 

Krakowie (MTG). 

 Zbiór grafik SMTG w Krakowie podzielony jest na Zbiór Muzealny 

(stanowią go nagrodzone prace laureatów kolejnych edycji 

Międzynarodowego Biennale Grafiki i Międzynarodowego Triennale 

Grafiki (MBG i MTG) oraz Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej (GPMGP), inne 

niż nagrodzone prace laureatów kolejnych edycji MBG i MTG oraz GPMGP, 

prace wybitnych artystów polskich i międzynarodowych przekazane jako 

dary) i Zbiór Ruchomy (prace artystów polskich i międzynarodowych 

niebędących laureatami MBG, MTG i GPMGP). 

 Każdorazowo klasyfikacji prac dokonuje zespół ekspercki powoływany 

przez Zarząd SMTG w Krakowie, w skład którego wchodzą członkowie 

Zarządu oraz – w uzasadnionych przypadkach – eksperci zewnętrzni. Ten 

sam zespół podejmuje także decyzje o skierowaniu poszczególnych grafik 

do sprzedaży otwartej (poprzez sklep internetowy prowadzony przez 

SMTG w Krakowie) oraz do sprzedaży sponsorskiej.  

 Do sprzedaży otwartej dopuszczone zostają wyłącznie prace ze Zbioru 

Ruchomego, a ich wycena opiera się zarówno na aktualnych cenach 

rynkowych, jak również na stanie zachowania poszczególnych grafik. 

 Do sprzedaży sponsorskiej dopuszczane są zarówno prace ze Zbioru 

Ruchomego, jak i – w wyjątkowych przypadkach – te prace ze Zbioru 

Muzealnego, których sprzedaż nie wypływa zasadniczo na jakośd kolekcji 

SMTG w Krakowie. Dzieje się tak w przypadku dysponowania dużą ilością 

prac danego artysty, przy czym zasadą jest sięganie po prace nowsze – 

powstałe po 31.12.1999 roku.  

 Ze sprzedaży wyłączone są całkowicie: 

 prace nagrodzone na MBG, MTG lub GPMGP 
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 prace stanowiące zamknięty cykl, który w całości należy do SMTG w 

Krakowie 

 prace będące częścią zamkniętego cyklu, nawet jeśli SMTG w Krakowie 

jest w posiadaniu jedynie części tego cyklu 

 prace laureata MBG, które nie zostały nagrodzone i nie pochodzą z 

roku, w którym artysta zdobył nagrodę, ale są jedynymi pracami 

danego artysty znajdującymi się w zbiorach SMTG w Krakowie. 

Dotyczy to wyłącznie laureatów MBG, gdyż w latach 1966-1992, tj. 

przed założeniem Stowarzyszenia, prowadzono zmienną politykę 

dotyczącą prac laureatów (m.in. polityka zakupu prac nagrodzonych 

przez polskie instytucje muzealne), w wyniku której SMTG w Krakowie 

nie dysponuje wszystkimi pracami nagrodzonymi w w/w latach.  

 

   

Tworzenie podstaw finansowych do realizacji celów statutowych: 

 

1. Informacje wstępne:  
 
SMTG w Krakowie może osiągad przychody z tytułu: 

 

 pobierania składek członkowskich; 

 organizacji wystaw, współorganizacji wystaw;  

 wypożyczania grafik na wystawy innym jednostkom; 

 promocji polskiej i światowej grafiki za pomocą Internetu (program IconData, 
program Najlepszy Dyplom); 

 sprzedaży katalogów; 

 sprzedaży grafik z własnych zbiorów; 

 sponsoringu (odpłatne umieszczanie loga sponsora w katalogach, na drukach 
informacyjnych, zaproszeniach i innych formach promocji).  

 
 

SMTG w Krakowie, ze względu na ubieganie się o granty miejskie, samorządowe  

i ministerialne i wynikające z tego przepisy, nie prowadzi działalności gospodarczej  

w rozumieniu Ustawy o działalności gospodarczej, gdyż uniemożliwiałoby to występowanie  

o dotacje publiczne, a tym samym zdestabilizowało politykę finansową Stowarzyszenia.  

 

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej SMTG w Krakowie są dotacje 

publiczne pozyskiwane w drodze otwartych konkursów przyznawane na podstawie oceny 

złożonych wniosków przygotowywanych każdorazowo przez wyznaczonych członków 

Zarządu we współpracy z Biurem SMTG w Krakowie. Uzupełniającym źródłem finansowania 

działao statutowych SMTG w Krakowie, niezbędnym do prawidłowej realizacji grantów 

publicznych, są przychody pozyskiwane od sponsorów na podstawie umów sponsorskich 
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negocjowanych osobno na każdy rok działalności oraz opłaty pozyskiwane z organizacji 

wystaw w MCSG w Krakowie, a także z wypożyczenia wystaw i sprzedaży grafik. 

 

Wnioski grantowe: 

 

Wnioski zrealizowane w roku 2017: 

 

1. Wniosek grantowy do Urzędu Miasta Krakowa: 

 

a) W ramach zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie 

literatury i działalnośd wydawnicza” zrealizowano wniosek pt. „Publikacja 

archiwalno-historyczna”. Przygotowano do druku i  wydano publikację o 

charakterze historycznym, informacyjnym  i archiwizacyjnym podsumowującą 

kolejne edycje istniejącego od pięddziesięciu lat otwartego 

międzynarodowego konkursu graficznego organizowanego w Krakowie. 

Publikacja podsumowuje kolejne edycje Międzynarodowego Biennale  i 

Triennale Grafiki w Krakowie obejmując swoim zakresem okres od 1966 do 

2015 roku. Nakład publikacji: 500 egzemplarzy. 

 

Przyznana kwota dotacji: 25.000,00 PLN. 

Wniosek przygotowała Marta Anna Raczek-Karcz. 

 

b) W roku 2017 SMTG w Krakowie zrealizowało drugi etap grantu pt. 

„Prezentacja i promocja sztuk graficznych w Krakowie w latach 2016-2018” 

przyznanego w roku 2016 przez WKiDN UMK na lata 2016 – 2018. Kwota 

dotacji przypadająca na rok 2017 wyniosła: 110.000,00 PLN.   

 

 

2. Wnioski grantowe do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 

 „Zakup wyposażenia potrzebnego do działalności Międzynarodowego Centrum Sztuk 

Graficznych w Krakowie” to realizowany w 2017 roku projekt w ramach priorytetu 

„Infrastruktura kultury”. 

 

Przyznana kwota dotacji: 35.000,00 PLN.  

Wniosek przygotowała Katarzyna Wojtyga. 

 

W ramach realizacji grantu SMTG w Krakowie zakupiło: 

- panele ekspozycyjne (ruchome) - 5 sztuk,  

- sekcje szufladowe (szuflady do przechowywania grafik) - 4 sztuki,  
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- profesjonalne oświetlenie galeryjne, na które składają się: szyny Galileo 2m - 

7 sztuk, szyna Galileo 1m - 1 sztuka, koocówka zasilająca Galileo - 1 sztuka, 

łączniki linowe Galileo - 1 sztuka, łączniki T wewnętrzne Galileo - 4 sztuki, ETC 

reflektor - 3 sztuki, ETC optyka dla Source Four Mini 19* - 2 sztuki, LIGHTART 

oprawa oświetlenia - 9 sztuk, żarówka PAR 50W 35 st. OSRAM - 6 sztuk, PXM 

podwieszenie szynoprzewodu - 4 sztuki, żarówka PAR 50 W 25 st. Kanlux - 3 

sztuki, ETC optyka dla Source Four Mini 26* - 1 sztuka,  

- sprzęt multimedialny: dyski zewnętrzne 2 TB - 2 sztuki, komputery Lenovo z 

systemem operacyjnym - 2 sztuki,  

- meble do biura - szafy biurowe - 2 sztuki.  

Wykonano projekt i realizację aranżacji ruchomych paneli ekspozycyjnych i 

innych elementów wyposażenia (oświetlenie) oraz montaż zakupionego 

sprzętu oświetleniowego i multimedialnego (komputery). 

 

 

Składanie wniosków na rok 2018 nie odbyło się zgodnie z wieloletnią tradycją na przełomie 

roku 2017/2018. Zgodnie z ustalonymi przez odpowiednie władze na szczeblu lokalnym, 

samorządowym i paostwowym nowe harmonogramy aplikowanie w konkursach dotacyjnych 

na rok 2018 przewidziano w styczniu tegoż roku.  

 

Pozyskiwanie środków pozagrantowych: 

 

1. Środki pozagrantowe – sponsoring: 

a. SMTG od lat współpracuje z Firmą Kärcher Sp. z o.o., która jest Master Sponsorem 

SMTG. W ramach umowy sponsoringowej SMTG pozyskało w 2017 roku środki 

w wysokości 73 800 PLN w tym 13 800 VAT. Sprawę pilotowała Marta Anna 

Raczek-Karcz. 

 

b. Członkowie Zarządu SMTG IX kadencji podejmowali próby pozyskania nowych 

sponsorów, nie udało się do 31.12.2017 roku pozyskad dodatkowego sponsora 

działao SMTG, jednak w wyniku przeprowadzonych w 2017 roku rozmów udało 

się zawrzed wstępne porozumienie z siecią hotelarską działającą na terenie 

Krakowa, która zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania kilku pokoi do 

dyspozyji SMTG w trakcie trwania głównych wydarzeo związanych z 

Międzymarodowym Triennale Grafiki 2018 w okresie od 1-9.07.2018 (sprawę 

pilotował Mateusz Otręba).  

 

2. Środki pozagrantowe – sprzedaż grafik i sprzedaż katalogów: 

 

W 2017 roku SMTG dokonało sprzedaży 37 grafik za łączną kwotę w wysokości 

16.825,00 PLN.  
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W 2017 roku SMTG w Krakowie dokonało sprzedaży 35 katalogów za łączną kwotę w 

wysokości 1197 PLN. Sprzedaż następowała za pośrednictwem sklepu internetowego 

i systemu PayU oraz gotówkowo w Biurze SMTG w Krakowie.  

 

 

Organizacja w cyklu trzyletnim Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, 

promocja grafiki polskiej i zagranicznej oraz prowadzenie działalności wydawniczej: 

 

 

Rok 2017 był okresem intensywnych przygotowao do Międzynarodowego Triennale Grafiki 

Kraków 2018. W tym czasie podjęto następujące działania: 

 

1. opracowanie regulaminów i kart zgłoszeo do międzynarodowego konkursu MTG – 

Kraków 2018 oraz konkursu transgafia skierowanego do artystów polskich,  

2. podpisanie części umów partnerskich z instytucjami, które współpracują przy 

organizacji MTG – Kraków 2018 (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) 

3. dystrybucja regulaminów do obu planowanych na rok 2018 konkursów 

4. opracowanie identyfikacji wizualnej MTG – Kraków 2018 (logo, materiały promujące 

konkurs) 

5. opracowanie identyfikacji wizualnej konkursu transgrafia 2018 (logo, materiały 

promujące konkurs) 

6. przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeo artystów nadsyłanych na międzynarodowy 

konkurs MTG – Kraków 2018 

7. ustalanie i ogłoszenie składu Międzynarodowego Jury konkursu MTG – Kraków 2018 

(Breda Skrajanec – główny kurator Muzeum Sztuk Graficznych w Lublanie, Thomas 

Kilpper – artysta-grafik, profesor Uniwersytetu w Bergen, Krzysztof Tomalski – 

artysta-grafik, prof. zw., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Sean Caulfield – 

artysta-grafik, laureat MTG – Kraków 2015, profesor University of Alberta, Marta 

Anna Raczek-Karcz – krytyk sztuki, kurator, Prezes SMTG w Krakowie 

8. ustalanie i ogłoszenie składu Jury konkursu transgrafia – Kraków 2018 (Przemysław 

Truściosaki – jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców komiksu, dyrektor 

artystyczny i juror konkursu organizowanego rokrocznie przez Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Bronka Nowicka – artystka-graficzka, laureatka Nagrody Nike 2016, 

Małgorzata Etber Warlikowska – artystka-graficzka, laureatka GPMGP – Kraków 2003, 

Ksawery Kaliski – artysta sztuk medialnych, Katarzyna Wojtyga – projektantka 

graficzna, Wiceprezes SMTG w Krakowie) 

9. przywrócenie w porozumieniu z prof. Hamano Nagrody im. Toshihiro Hamano 

przyznawanej w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.  
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10. obróbka fotograficzna części materiałów wizualnych nadesłanych wraz ze 

zgłoszeniami do międzynarodowego konkursu MTG – Kraków 2018.  

 

 

Organizacja przy Biurze Organizacyjnym Triennale Centrum Informacji Współczesnej 

Grafiki: 

 

Ten zapis statutowy realizowany jest od 2012 roku poprzez działanie Międzynarodowego 

Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie (MCSG), prowadzonego przez Stowarzyszenie w 

czterech pomieszczeniach usytuowanych na II piętrze kamienicy przy Rynku Głównym 29. 

Częścią Centrum są dwie galerie: Centrum i Eksperyment, których program zrealizowany w 

roku 2016 został omówiony w niniejszym Sprawozdaniu w punkcie dotyczącym 

Upowszechniania wiedzy o współczesnej grafice.... Działalnośd Centrum wiąże się także z 

udostępnianiem informacji, archiwaliów, katalogów i innych publikacji związanych z grafiką 

współczesną oraz historią Krakowskiego Biennale i Triennale. W roku 2017 prace naukowe w 

oparciu o dokumenty i zbiory biblioteczne MCSG kontynuowali: dyplomantka Historii Sztuki 

UJ Gabriela Brdej oraz doktorant z The Courtauld Institute of Art, University of London 

Wiktor Komorowski. Biblioteka MCSG jest sukcesywnie uzupełniana dzięki kontaktom z 

instytucjami zajmującymi się współczesną grafiką na drodze bezpłatnej wzajemnej wymiany 

egzemplarzy poszczególnych publikacji. 

 

 

 

Promocja działao SMTG w Krakowie prowadzona w 2017 roku:  

 

Punkt ten omawia działania promocyjne, których celem jest publiczne rozpowszechnienie 

informacji o inicjatywach i wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

 SMTG w Krakowie stale współpracuje z następującymi mediami: TVP Kraków, 

Radio Kraków, „Dziennik Polski”, „Karnet”, „Wiadomości ASP”.   

 

 Drukowane zaproszenia towarzyszące każdej z wystaw – łącznie nakład: 550 

egzemplarzy. 

 

 Drukowane plakaty towarzyszące każdej z  w/w wystaw – łącznie nakład: 55 

egzemplarzy. 

 

 Folder Leszek Wyczółkowki | Kod natury – nakład: 500 egzemplarzy. 

 

 Ulotka promujących Wieczór z grafiką zorganizowany w ramach wystawy 

Leszek Wyczółkowki | Kod natury i Krakowskiej Nocy Muzeów 2017 – nakład: 50 

egzemplarzy. 
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 Katalog Mediacje z medium. Domagalski, Kalina, Żaczek [publikacja polsko-

angielska, str. 176, dystrybucja w Polsce i na świecie] – nakład 500 egzemplarzy 

 

 Zaproszenia rozsyłanych drogą e-mailową do odbiorców dedykowanych 

(artystów, muzeów, centrów sztuki, galerii w kraju i zagranicą): 2390 – adresatów 

międzynarodowych i 3310 – adresatów polskich.  

 

 Aktualizowana dwujęzyczna strona www SMTG – oglądalnośd w roku 2017 wynosiła 

85 455 odsłon, ponad 15 640 użytkowników  

 

 Newsletter – informator dostarczający wiedzy o wydarzeniach realizowanych 

i organizowanych przez SMTG, dostępny na stronie www SMTG oraz w bezpłatnej 

subskrypcji e-mail, w polskiej i angielskiej wersji – baza adresów polskich 

i zagranicznych obejmuje 2390 – światowych i 3310 – polskich adresów.  

 

 Profil Facebook – informacje, zaproszenia, dokumentacja wystaw  – 3560 polubieo.  

 

 

 

Upowszechnianie osiągnięd Triennale zarówno w kraju jak i za granicą oraz współpraca 

partnerska z instytucjami kultury w kraju i za granicą, którym w szczególnych przypadkach 

może zostad przyznany przez Zarząd SMTG tytuł współorganizatora: 

 

Te założenia statutowe oraz sposób ich realizacji przez Stowarzyszenie w roku 2017 zostały 

omówione w innych punktach niniejszego Sprawozdania, gdyż par. 6 pkt. 7 Statutu SMTG w 

Krakowie w rzeczywistości powtarza zobowiązania ujęte także odrębnie w innych punktach 

tegoż Statutu, które zostały już w niniejszym Sprawozdaniu omówione. 

 

 

Prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, informacyjnej, sprzedaż 

wydawnictw i grafik, wypożyczenie sprzętu wystawienniczego: 

 

Te założenia statutowe oraz sposób ich realizacji przez Stowarzyszenie w roku 2017 zostały 

omówione w innych punktach niniejszego Sprawozdania, gdyż par. 6 pkt. 9 Statutu SMTG  

w Krakowie w rzeczywistości powtarza zobowiązania ujęte także odrębnie w innych 

punktach tegoż Statutu, które zostały już w niniejszym Sprawozdaniu omówione. 

 

W tym miejscu należy zaznaczyd, że Stowarzyszenie prowadzi działalnośd wydawniczą.  

W roku 2017 wydany został staraniem Stowarzyszenia katalog wystawy Mediacje z medium 

(wersja drukowana, nr ISBN 978-83-65220-03-5) oraz katalog jubileuszowy 50-lecia 
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Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie (wersja drukowana, nr ISBN 

 978-83-65220-08-0).  

 

W roku 2017 Stowarzyszenie wypożyczało sprzęt wystawienniczy w postaci ram bezpłatnie 

członkini Stowarzyszenia p. Ewie Gołogórskiej-Kuci oraz wypożyczyło 10 grafik do Szkoły 

Muzycznej II stopnia w Krakowie na potrzeby stworzenia cyklicznej ekspozycji promującej 

grafikę oraz SMTG w Krakowie.  

 

Podsumowanie: 

 

1. W roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło prężną działalnośd wystawienniczą zarówno 

w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych (zorganizowano 15 wystaw, w tym 

3 wystawy prezentujące prace pochodzące ze zbiorów SMTG w Krakowie), jak i w 

instytucjach zewnętrznych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej MODEM w Debreczynie, 

przygotowanie prezentacji Sekcji Polskiej w ramach Biennale Grafiki w Sarcelles, 

prezentacja Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków – Falun 2016/2017, Szkoła 

Muzyczna II Stopnia w Krakowie).  

2. W roku 2017 udało się wprowadzid nowe elementy do oferty MCSG w postaci 

wykładów oraz warsztatów, a także po raz pierwszy włączyd się w organizowaną w 

Krakowie Noc Muzeów. 

3. W roku 2017, zgodnie z przyjętym wcześniej przez Zarząd harmonogramem, 

ogłoszona została nowa edycja Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie i 

przygotowane wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

procesu aplikacyjnego, a także pierwsza edycja projektu transgrafia i przygotowane 

wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu 

aplikacyjnego. 

4. W ramach przygotowao do nowej edycji MTG dokonano niezbędnych uzgodnieo z 

instytucjami partnerskimi (Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 

Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki 

Japooskiej Manggha w Krakowie, Fundacją Tytano), a także podpisano częśd umów 

dotyczących realizacji poszczególnych wystaw MTG w instytucjach partnerskich. 

5. W ramach przygotowao do MTG 2018 przywrócono Nagrodę im. Toshihiro Hamano, a 

także potwierdzono kontynuację fundowania nagrody przez Muzeum Okręgowe w 

Bydgoszczy i Fundację im. T. Kulisiewicza w Warszawie.  

6. Zarząd zrealizował większośd działao wynikających z uchwał podjętych przez 14. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków SMTG w Krakowie.  

7. Organizacja przez Stowarzyszenie wydarzeo i projektów opisana w niniejszym 

sprawozdaniu była możliwa dzięki pozyskaniu na rok 2017 dotacji z Urzędu Miasta 

Krakowa w kwocie 110.000,00 PLN na realizację zadania pt. „Prezentacja i promocja 

sztuki graficznej w Krakowie w latach 2016-2018” i w kwocie 25.000,00 zł na 

realizację zadania „Publikacja archiwalno-historyczna” oraz z Ministerstwa Kultury i 
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Dziedzictwa Narodowego w kwocie 35.000,00 PLN na realizację zadania pt. „Zakup 

wyposażenia potrzebnego do działalności Międzynarodowego Triennale Grafiki w 

Krakowie”. A także pozyskaniu dofinansowania ze strony Master Sponsora SMTG 

Firmy Kärcher Sp. z o.o. w kwocie 73 800,00 brutto oraz sprzedaży grafik na kwotę 

sięgającą 16 000,00 PLN.  

8. Zarząd SMTG w Krakowie IX kadencji działał w oparciu o plany i harmonogramy 

robocze, ustalając jednocześnie strategie długofalowe związane z organizacją 

kolejnych edycji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz z 

funkcjonowaniem Stowarzyszenia w nadchodzących latach.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: dr Marta Anna Raczek-Karcz 

 

  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   

  
   

 


