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Poznań, dnia 8 marca 2021 r.
Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2020
1. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a
- data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.11.2003 r.
- data zmiany wpisu w KRS: 7.10.2004
- Regon: 634535084
- Prezes jednoosobowego Zarządu:
Barbara Kubiak-Sobczak, tel. 607 997 613
2. Cele statutowe działalności Stowarzyszenia:
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz kultury oraz twórców
wielkopolskiego środowiska policyjnego,
- integracja twórców wywodzących się z policyjnego środowiska
artystycznego na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem
regionu wielkopolski,
- propagowanie i promowanie w resorcie i w środowisku dorobku twórców
wywodzących się ze środowiska policyjnego
- rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego wśród rodzin policjantów,
emerytów i rencistów oraz pracowników Policji
oraz w środowisku
cywilnym.
Zasady, formy i zakres działalności
a. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych i patronów dla przedsięwzięć odbywających się pod
patronatem Stowarzyszenia i przez nie organizowanych
b. gromadzenie prac twórców w tym, w szczególności środowiska
policyjnego, w celu promocji twórców
c. prowadzenie stałej galerii „2.piętro” w Poznaniu w SP 62 przy ul.
Druskienickiej 32, systematyczna prezentacja prac plastycznych,
głównie osób wywodzących się z amatorskiego ruchu artystycznego
oraz dzieci i młodzieży

d. organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych doskonalących
umiejętności twórców, w tym członków Stowarzyszenia
e. organizowanie i finansowanie uczestnictwa twórców, w tym, w
szczególności członków Stowarzyszenia, w plenerach, warsztatach,
wystawach
f. organizacja warsztatów i zajęć plastyczno-prewencyjnych dla dzieci,
g. promocja twórczości plastycznej i na rzecz kultury poprzez
prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.stisk.pl,
przygotowywanie i wydawanie katalogów i folderów do wystaw
indywidualnych i zbiorowych
W 2020 roku zrealizowano działania twórcze wyłącznie w I kwartale 2021 r. Działalność ,
z dniem 1 marca 2020 r. zawieszono z powodu epidemii korona wirusa. Ze względów
sanitarnych należało zlikwidować aktualnie prezentowaną wystawę w Galerii „2.pietro”, a
z dniem 1 września pracownia plastyczna przestała funkcjonować z uwagi na rygory
sanitarne wprowadzone w szkole. Sala potrzebna była na dodatkowe klasy na czas
epidemii.
Plenery, warsztaty i konkursy
• zorganizowano wyłącznie Plener wypoczynkowy „Kołobrzeg
2020” - w reżimie sanitarnym dla 11 osób dorosłych
• Prowadzono w I kwartale program edukacyjny dla dzieci
szkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 62 w pracowni
plastycznej. Udział w cotygodniowych zajęciach każdorazowo
brało udział po 18 dzieci w dwóch grupach. Zawieszenie a
następnie likwidacja zajęć plastycznych dla dzieci spotkała się
z wielkim rozczarowaniem zarówno ze strony dzieci jak i
rodziców
• Podobnie, tylko w I kwartale 2020 r. kontynuowano kurs
rysunku i malarstwa dla seniorek. Kurs cieszy się dużym
powodzeniem. Zajęcia prowadziła artysta plastyk Małgorzata
Zgoła.
Wystawy :
• W 2020 roku zorganizowano tylko 1 wystawę ze względów jak
wyżej.

•

W 2020 roku STiSK nie realizował żadnych projektów i zadań zleconych i
współfinansowanych przez organa samorządowe

Inne działania

•

STiSK prowadził 1 galerię wystawiennicze i jedną pracownię plastyczną dla dzieci:
Galerię 2.pietro, w Szkole Podstawowej nr 62, już 8.rok (od 26 stycznia 2012,
zakończenie działań 29 sierpnia 202o r.)

•

•

•
•

•

•

Green Galeria na Zeylanda 3 została zlikwidowana z uwagi na likwidację lokalu
STiSK kontynuuje pracę edukacyjną i prowadzi pracownię plastyczną w SP nr 62.
Zajęcia plastyczne prowadziły:, Barbara Kubiak-Sobczak, Agnieszka Małyszek
oraz dorywczo Elżbieta Kmak
W 2020 roku kontynuowano promocję kultury operowej w środowisku, m.in.
poprzez dostarczanie biletów w I kwartale 2020 na przedstawienia operowe w
przystępnej cenie jak dla członków Towarzystwa Przyjaciół Opery. Utrzymano
poszerzoną ofertę adresowaną do pracowników Komendy Wojewódzkiej i
Miejskiej Policji w Poznaniu oraz dla SP 62 i Rady osiedla Podolany. W 2020 R. Z
oferty skorzystało ok. 100 osób
W 2020 r. zorganizowano 2 razy zbiorowe wyjścia na koncerty Orkiestry
Agnieszki Duczmal – ok. 50 osób. Koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem
Działania twórcze Stowarzyszenia są regularnie awizowane i ogłaszane w
miesięczniku kulturalnym m. Poznania IKS, w stałej rubryce Centra Kultury oraz
na stronie www.stisk.pl .
Członkowie Stowarzyszenia w 2020 tradycyjnie uczestniczyli w przeglądach in
Organizacji działających w sferze kultury, w czasie zwolnionym od rygorów
sanitarnych
Łącznie,
szacunkowo w działaniach
STiSK: plenery, wystawy, warsztaty,
koncerty, spektakle, czynnie wzięło udział ok. 300 osób.

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej

4. Wybrane informacje o wysokości uzyskanych przychodach
W 2020 roku Stowarzyszenie pozyskało 9 314.80
w tym z tytułu:
a) działalności odpłatnej pożytku publicznego
1 970.00
ad a)
składek członkowskich
- darowizny pieniężne-inne
- wpłaty z tyt. 1 %
- dotacje

730.00
2 185,00
4 429.80
00

6.Informacja o poniesionych kosztach
- realizacja celów statutowych dz. nieodpłatnej
1 816,71
- realizacja celów statutowych dz. odpłatnej
1 910,37
- koszty administracyjne/ogólne
4 097,40
- usługi obce
2.860,10
- podatki i opłaty
00
- materiały i energia
1.052,97

- pozostałe koszty

184,33

Na rok 2021 pozostaje nadwyżka przychodów na wydatkami w wysokości 2 885.82 zł.

Na zwiększone wydatki administracyjne w 2020 roku złożyły się koszty związane z
likwidacją pracowni i galerii, przeprowadzką oraz demontażem systemów montażowych
oraz transportem z tym związanym. A ponadto z zakupem pendrive’a i zgraniem całego
dorobku STiSK od początku funkcjonowania strony www dla celów archiwalnych.

7. Informacje pozostałe
Stowarzyszenie
nie
zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, skarbnik, komisja rewizyjna pracują bez wynagrodzenia. Od II
półrocza 2019 R. STiSK opłaca usługi księgowe w wysokości 100 zł + VAT/m-c
a) Z tego tytułu w 2020 wypłacono 1476 zł brutto
b) w roku 2020 nie udzielono żadnych pożyczek
c) Nie wypłacono wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi ani organowi kontroli
d) Stowarzyszenie posiada bieżące konto w Banku PKO BP 38 1020 4027 0000 1102
0294 9758, lokat gotówkowych nie posiada
e) obligacji i udziałów nie posiada
f) nieruchomości nie posiada
g) w 2020 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r przedstawia
załączony bilans i rachunek zysków i strat
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
W 2020 roku Stowarzyszenie nie realizowało projektów zleconych
9. Stowarzyszenie było zobowiązane do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy
osób fizycznych od umów o dzieło i od umów zlecenia. W terminie odprowadzono zaliczkę
na podatek do właściwych Urzędów Skarbowych.
W roku 2020 Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe nie były kontrolowane przez
podmioty zewnętrzne. Kontrolę wewnętrzną za rok 2020 przeprowadziła Komisja
Rewizyjna Stowarzyszenia, która nie wniosła uwag co do polityki finansowej STiSK i
sposobu prowadzenia i opracowywania dokumentacji finansowej.

Prezes
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

