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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2018

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 przy ul. Druskiennickiej
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 2018 roku zrealizowano:
Plenery, warsztaty i konkursy
• XI plener malarski w Skokach dla 30 osób pn Obóz
Kondycyjno-Artystyczny – kontynuacja. Był to bardzo dobry
program obejmujący pięć elementów: warsztaty malarskie,
Tańca, elementy samoobrony i technik psychologicznych.
Ponadto do projektu zaplanowano warsztat pisania ikon.
• Plener
malarsko-fotograficzno-wypoczynkowy
„Kołobrzeg
2017” - dla 17 osób dorosłych
• X Warsztaty plastyczne – fotograficzno - malarskie
z
elementami rzeźby dla dzieci i młodzieży „Wakacje z artystą”
w Kołobrzegu z warsztatem udzielania pierwszej pomocy– 14
osób. Przeprowadzono również warsztaty z malowania na
jedwabiu dla dorosłych i dzieci, fotografii i rzeźby
• Prowadzono całoroczny program edukacyjny dla dzieci
szkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 62
w pracowni
plastycznej. Udział w cotygodniowych zajęciach każdorazowo
brało udział po 15 - 20 dzieci w dwóch grupach. W 2018 r,.
bardzo wzrosło zainteresowanie plastyką ze strony dzieci co
sprawiło, że zorganizowano dwie grupy dla dzieci.
• Przeprowadzono dwa warsztaty malowania na jedwabiu Udział
wzięło po 7 osób.
• Przeprowadzono letnie warsztaty plastyczne dla dzieci w ROD
w Lusowie pt „Rodzinne malowanie świata” – udział wzięło 15
dzieci + 10 dorosłych
• Wspólnie z fundacją Szansa Fundacja w Poznaniu 3 osoby ze
STiSKu wzięły udział w warsztatach dla dzieci w Domu
Młodzieży w Poznaniu, w ramach Pikniku Rodzinnego W
pokazach i warsztatach malarstwa i malarstwa na jedwabiu

•

•

wzięło udział ok. 100 osób z placówek specjalnych oraz dorośli
opiekunowie. Projekt trwał cały dzień.
Dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w pracowni, w
2018 roku brały udział w kilku konkursach plastycznych dla
dzieci
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano kurs rysunku i
malarstwa dla dorosłych. Kurs cieszy się dużym powodzeniem, a
prace tam wykonane były prezentowane w na wystawach w
Green Galerii, w Klubokawiarni Pies i w Klubie Seniora w SP 62.
Do czerwca 2018 zajęcia prowadziła Agnieszka Mrowińska, a
od września 2018 kurs dla Pań prowadzi Małgorzata Zgoła. Kurs
odbywa się w rytmie roku szkolnego

Wystawy :
•

•

•

•

•

W 2018 roku łącznie zorganizowano 14 wystaw, w tym 5
indywidualnych, 9 zbiorowych i 2 poplenerowe. W wystawach
prezentowało swoje prace ok. 200 artystów i twórców, malarzy
i fotografików, w tym młodzież i dzieci, oraz przygotowano i
wydano do tych wystaw 2 katalogi i 5 folderów
W 2018 r. STiSK organizowało obchody związane z 15.leciem
działalności STiSK. Z tej okazji zorganizowano pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego, w Holu Głównym tamt. Urzędu
wystawę pt Dawny i Współczesny pejzaż Poznania. W wystawie
uczestniczyło 50 artystów. Do wystawy przygotowano katalog
ze zdjęciami prac, Artystów
oraz notami artystycznymi
uczestników. Wystawa następnie była prezentowana w Muzeum
w Gostyniu, w Galerii Art. Kolegiacki w Poznaniu, w Galerii
2.pietro i Green Galerii.
Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, wspólnie z Rada
Osiedla
Podolany
zorganizowano
Podolański
Marsz
Niepodległości dla mieszkańców Podolan. Udział wzięło ok. 300
mieszkańców, konie, Orkiestra dęta, harcerze oraz
kombatanci. Marsz zakończył się międzypokoleniowym
spotkaniem rodzin w Hotelu Ilion.
Z okazji 100-lecia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,
dzieci w pracowni plastycznej przygotowały wystawę
patriotyczna związaną z tym tematem. Wystawa została
otwarta w grudniu 2018 r.
W d.c. STiSK otacza opieką artystyczną Klub Seniora w
Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu, w którym przez cały rok
przedstawiamy prace malarskie. W 2018 r. swoje dzieła
zaprezentowały w Klubie Seniora uczestniczki kursu rysunku i
malarstwa oraz artystki zamieszkujące na Podolanach.

Projekty zlecone w ramach konkursów i zadań zleconych przez Miasto Poznań i
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
• W 2018 roku STiSK opracował 4 wnioski konkursowe, z tego 2 zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Konkursowe
• Projekt pn Obóz Kondycyjno-Artystyczny – kontynuacja dla seniorów
adresowany do 30 artystów został zrealizowany w Skokach w ramach XI
pleneru malarskiego. Dofinansowanie do projektu przyznane przez Urząd
Miasta Poznania wyniosło 15 tys. zł. Projekt częściowo odpłatny przez
beneficjentów. Zajęcia w części prowadzone były przez trenerów,
częściowo w ramach woluntariatu , częściowo w ramach umów cywilnoprawnych
• Projekt pn Podolański Marsz Niepodległości, bezpłatny dla beneficjentów
został dofinansowany Miasto Poznań. Dofinansowanie jeden tysiąc zł.
Projekt objął ok. 300 mieszkańców Podolan.
Inne działania
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STiSK prowadzi 2 galerie wystawiennicze i jedną pracownię plastyczną dla dzieci:
Galerię 2.pietro, w Szkole Podstawowej nr 62, STiSK prowadzi już 7.rok (od 26
stycznia 2012)
Green Galerię na Zeylanda 3 przeniesiona na Zeylanda 6 . Galeria prowadzona
13.rok i nadal, obie galerie prowadzi Barbara Kubiak-Sobczak
STiSK kontynuuje pracę edukacyjną i prowadzi pracownię plastyczną w SP nr 62.
Zajęcia plastyczne prowadzi Bożena Fibik-Beim, Agnieszka Kulas, Barbara
Kubiak-Sobczak oraz dorywczo Elżbieta Kmak
W 2018 roku kontynuowano promocję kultury operowej w środowisku, m.in.
poprzez dostarczanie biletów każdego miesiąca 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. Zamawiano
ponad 100 – 200 biletów każdego miesiąca.
W 2018 r. zorganizowano 4 razy zbiorowe wyjścia na koncerty Orkiestry
Agnieszki Duczmal, od 30 – 40 osób korzystających. Koncerty cieszą się coraz to
większym 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 2018 tradycyjnie uczestniczyli w przeglądach i
konkursach ogólnopolskich i uzyskują tam nagrody i wyróżnienia ( dot. konkursów
plastycznych, foto, tkaniny, Salonu Wielkopolskiego, Konkursu Konfrontacje w
Lesznie, przeglądowych wystaw malujących nauczycieli itp.), oraz w wystawach
organizowanych przez związki i stowarzyszenia w jubileuszowych obchodach
współpracujących z nami organizacji i stowarzyszeń:
W ramach promocji działań twórczych, STiSK prowadzi systematycznie stronę
Na stronie również na bieżąco zamieszczane są komunikaty i zaproszenia .

•

Łącznie, szacunkowo w działaniach STiSK: plenery, wystawy, warsztaty czynnie
wzięło udział ok. 700 osób, w wernisażach wystaw indywidualnych i zbiorowych
udział brało ok. 3500 osób, zaś z oferty skorzystało w formie zwiedzania
wszystkich wystaw w 2 galeriach ok. 5 tys. osób - klientów tych miejsc, oraz
uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej, ich rodzice i nauczyciele

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 2018 podjęto 7 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków

5. Wybrane informacje o wysokości uzyskanych przychodach
W 2018 roku Stowarzyszenie pozyskało 46.602,00 zł
w tym z tytułu: a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43.425,00
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego
3.177,00
ad a)
składek członkowskich
- darowizny pieniężne-inne
- wpłaty z tyt. 1 %
- dotacje
- inne
- przychody finansowe

2. 460,00
9. 479,80
6. 285,20
16.000,00
9. 200,00
0,00

ad b)
pozostałe przychody

2.132,00

Na rok 2019 pozostaje nadwyżka wydatków nad przychodami w wysokości 756,76 zł.
6.Informacja o poniesionych kosztach – 42.367,49 zł
- realizacja celów statutowych dz. nieodpłatnej
- realizacja celów statutowych dz. odpłatnej
- koszty administracyjne/ogólne
- usługi obce
755,14
- podatki i opłaty
65,00
- materiały i energia
2.657,62
- pozostałe koszty
00

7. Informacje pozostałe

37.847,86
4. 519,63
3. 477,75

Stowarzyszenie
nie
zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, księgowa, skarbnik, komisja rewizyjna pracują bez wynagrodzenia.
a) w 2018 r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi i
organowi kontroli
b) w roku 2018 nie udzielono żadnych pożyczek
c) z tytułu umów o dzieło wypłacono kwoty rozliczone w projektach, rozliczonych
oddzielnie
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 2018 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r przedstawia
załączony bilans i rachunek zysków i strat
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
W 2018 roku Stowarzyszenie realizowało 2 projekty zlecone, w tym jeden w ramach
konkursu
a). Urząd Miasta Poznania – Obóz kondycyjno-artystyczny - kontynuacja ,
dofinansowanie w wys. 15 tys. zł – Koszt projektu to 24.750,67 zł. poprawnie rozliczony i
przyjęty.
b) Urząd Miasta Poznania, – Podolański Marsz Niepodległości 1 tys. zł . Koszt całego
projektu wynosił 11oo zł. Projekt poprawnie rozliczony i przyjęty

9. Stowarzyszenie było zobowiązane do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy
osób fizycznych od umów o dzieło w jednym przypadku i w terminie odprowadzono
zaliczkę na podatek.
W roku 2018 Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe nie były kontrolowane przez
podmioty zewnętrzne. Kontrolę wewnętrzną za rok 2018 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

