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Poznań, dnia 28 lutego 2009 r.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2008

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 utworzenia i wspierania stałej galerii Komendy
Wojewódzkiej Policji
c. prowadzenie stałej galerii „Na strychu” w Poznaniu przy ul.
Wyspiańskiego 7, systematyczna prezentacja prac plastycznych,
głównie osób wywodzących się z
amatorskiego ruchu
artystycznego
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 folderów do wystaw indywidualnych
i zbiorowych

W 2008 roku zrealizowano:
Plenery i warsztaty
• Plener malarsko-rzeźbiarski pod Honorowym Patronatem
Marszałka Wielkopolskiego, pt „My Wielkopolanie” i
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt „Wakacje
z artystą” w Kołobrzegu dla 49 osób. W zabytkowym
Ratuszu
w
Kołobrzegu
zorganizowano
wystawę
poplenerową wraz z zakończeniem programu
• Plener malarsko- tkacki pt „Bamberka, Skoki 2008” w
Domu Plenerowo-Wczasowym ASP w Skokach dla 26 osób,
z udziałem 9.,osobowej grupy tkaczek z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kołobrzegu. Plenerowi towarzyszyły
• Letnie warsztaty plastyczne dla młodzieży w Skokach– 15
osób. Zajęcia plastyczne na warsztatach prowadziły
nauczycielki plastyki – członkinie STiSK
• W ramach pleneru w Skokach przeprowadzono warsztaty
wykonania tkaniny w formie batiku

•

•
•

•

•

Plener malarsko-rzeźbiarski „Ciągle młodym być, Goleniów
2008” dla 22 osób. Plener zorganizowano na zaproszenie
Burmistrza Miasta Goleniów z okazji 750.lecia miasta
Goleniowa. Po plenerze, pozostawiono na miejscu 30 prac
plastycznych z tematem architektury miasta oraz dwie
wielko formatowe rzeźby: Barnima I – założyciela Miasta
oraz Goleniowskiego Anioła Pokoju, które stoją w
reprezentacyjnych punktach miasta. W ramach pleneru
przeprowadzono dla osób z miasta
Warsztaty malowania tkanin użytkowych na jedwabiu
10.dniowe warsztaty plastyczne pt „Wakacje z artystą i
prewencją kryminalną” dla 20 sierot z Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamotułach. Warsztaty
zorganizowano wspólnie z Komendantem Wojewódzkim
Policji w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie, w Ośrodku
Szkolenia Policji w Kiekrzu. W warsztatach wzięli udział
policjanci z Komisariatu Wodnego, Policji Konnej KMP, z
Prewencji KWP oraz członkowie Stowarzyszenia – malarze
i fotografik
Plener Malarsko-fotograficzno-turystyczny „Paryż 2008”
dla 16 osób, artystów i sympatyków w Paryżu połączony ze
zwiedzaniem zabytków kultury i muzeów.
Warsztaty fotograficzne dla grupy foto, która została
powołana w I kwartale 2008 roku

Wystawy :
•

w Poznańskiej Palmiarni, na dzień wyzwolenia Miasta
Poznania oraz dla zaakcentowania 5.rocznicy działalności
Stowarzyszenia
Twórców
i
Sympatyków
Kultury
zorganizowano przegląd dokonań działań twórczych w
2007 roku w formie wystawy pt „Raport 2007”, której
towarzyszył katalog – w otwarciu uczestniczyli artyści,
uczestnicy plenerów i warsztatów, goście. Wystawę
zwiedziło ok. 10 tys. osób. Wystawa odbywała się pod
Honorowym Patronatem V-ce Prezydenta Miasta Poznania
i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Wystawę w różnym składzie prezentowano kilka razy,
m.in., w KWP, w Green Galerii, w Bibliotece Publicznej w
Nowym Tomyślu, w Galerii Na strychu itd.

•

•

•

•

Inne działania
•

•

•

Z okazji Roku Klimatu i Konferencji Klimatycznej ONZ
jaka odbywała się w Poznaniu zorganizowana została
wystawa przeglądowa sekcji Fotograficznej STiSK pt
„Przyroda w obiektywie” Wystawa swoją inauguracje
miała w Ogrodzie Botanicznym , następnie prezentowana
była w CK Zamek w Poznaniu. Wystawa nadal jest
prezentowana np. obecnie w Radomsku w Małej Galerii
Biblioteki Publicznej
Równie ważną wystawą był przegląd dokonań sekcji
Fotograficznej pt „Foto-Stisk” .Wystawie towarzyszył
katalog. Wystawa miała również kilka odsłon
W 2008 roku zorganizowano 3 wystawy poplenerowe w
miejscu organizacji wystaw oraz 31 wystaw zbiorowych i
indywidualnych, we własnej Galerii „Na strychu”, i w
innych miejscach. Np. w Klubie Garnizonowym w
Swidwinie, w Sali Milenium w Kołobrzegu, w Sali
konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji, w
bibliotekach, w salach dwóch Green Galerii itd.
W 2008 roku
kontynuowano indywidualną promocję
młodych talentów plastycznych w Salonie wystawowym
dla
młodzieży przy ulTaczaka 2, gdzie w 2008
zorganizowano 6 wystaw indywidualnych

Jesienią 2008 roku otwarto Teatrzyk Plastyczny przy
Galerii Na strychu dla dzieci z zakresu szkoły
podstawowej. Zajęcia odbywają się małych grupach, jeden
raz w tygodniu, a w styczniu 2009 dzieci przygotowały
przedstawienie teatralne na Dzień Babci. Jest to nowa
propozycja
rozwijania
zainteresowań
plastycznoteatralnych dla dzieci młodszych.
Do tradycji, bo już po raz trzeci Stowarzyszenie
przekazuje
na
rzecz
Stowarzyszenia
Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot w Baranowie obrazy dla tych
spośród podopiecznych, którzy otrzymują pomoc
mieszkaniową. W 2008 r przekazano 10 obrazów
W minionym roku Stowarzyszenie przekazało ponad 220
prac olejnych i pasteli do dekoracji pomieszczeń, m.in. w
KWP, dla Asekuracji, dla Komisariatu Wodnego Policji,
Ośrodka Szkolenia Policji w Kiekrzu, Oddziału Policji
Konnej, dla osób odchodzących na emeryturę i
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•
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szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia, dla gości
odwiedzających Galerię
Kolejny rok, Stowarzyszenie promuje kulturę operową w
środowisku, m.in. poprzez dostarczanie ok. 200
dwuosobowych
biletów
każdego
miesiąca
na
przedstawienia operowe,
Tradycją podczas wernisaży organizowanych w Galerii Na
strychu są konkursy, a nagrodą w nich jest każdorazowo
praca promowanego twórcy.
Działania twórcze Stowarzyszenia są awizowane i
ogłaszane w miesięczniku kulturalnym m. Poznania IKS
oraz prezentowane są relacje filmowe z przebiegu
wernisaży w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. Podobnie
również w miejscu organizowania plenerów – w Goleniowie,
w Kołobrzegu, relacje z tych działań twórczych znalazły
się miejscowej prasie i telewizji.
Członkowie
Stowarzyszenia
nadal
uczestniczą
w
przeglądach i konkursach ogólnopolskich ( dot. konkursów
foto, tkaniny, Salonu Wielkopolskiego ) W ramach
promocji działań twórczych, STiSK prowadzi księgę
pamiątkową oraz systematycznie stronę www.stisk.pl Na
stronie również na bieżąco zamieszczane są komunikaty i
zaproszenia .
Nadal prowadzona jest Galeria „Na strychu”

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 2008 podjęto 16 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków
( w załączeniu )
5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2008 roku Stowarzyszenie pozyskało 62.552.10 zł
w tym z tytułu:
- składek członkowskich
- wpisowego
- dotacje ze środków publicznych
- darowizny pieniężne-inne
- pożytki z majątku własnego

3.068,00
275,00
9.900,00
10.736,00
5.052,00

- wpłaty z tyt. 1 %
- odsetki od rachunku bankowego
- dopłaty uczestników do plenerów

15.673,97
1.05
4.785,30

6.Informacja o poniesionych kosztach – 61,524,15
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne/ogólne
- koszty finansowe
- usługi obce
- nadwyżka przychodów nad
wydatkami

49.901,85
5.389,70
280,80
5.951,80
1.027,95

7. Informacje pozostałe
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, księgowa, skarbnik,
komisja rewizyjna pracują bez
wynagrodzenia. Również dyżury w Galerii Na strychu realizowane są bezpłatnie
(praca społeczna na rzecz środowiska policyjnego)
a) w 2008r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi
i organowi kontroli,
b) w roku 2008 nie udzielono żadnych pożyczek
c) z tytułu umów zlecenia/o dzieło) wypłacono łącznie 4.246,00 (cztery
tysiące dwieście czterdzieści sześć zł)
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 2008 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r
przedstawia załączony bilans i rachunek zysków i strat
8.Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
a/ Marszałek Wielkopolski, w 2008 roku zlecił Stowarzyszeniu
zorganizowanie w ramach wsparcia realizacji zadania, ogólnopolskiego
pleneru malarsko-rzeźbiarskiego pt „My Wielkopolanie” i warsztatów
plastycznych dla dzieci i młodzieży pt „Wakacje z artystą” w Kołobrzegu.
Plener i warsztaty odbył y się
pod Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego
i
Wielkopolskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, a na realizację tego celu Marszałek

przekazał dofinansowanie w wysokości 5,000 zł ( pięć tysiące zł ) – Umowa
nr 211/DK/2008 z 7.5. 2008 .
b/Prezydent Miasta Poznania dofinansował przygotowanie projektu i druk
katalogu wystawy przeglądowej pt „Raport 2007”.Na realizacje tego zadania
przekazał dofinansowanie w wysokości 4.900 zł (cztery tysiące dziewięćset zł
) - umowa nr KSzS 4/2008 z dnia 7.1. 2008.
9. Stowarzyszenie zobowiązane było do odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy osób fizycznych od umów zlecenia/o dzieło w łącznej wysokości
446,00 z, które przekazano do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2008 Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe zostały poddane kontroli
wewnętrznej, którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Protokół
pokontrolny nie miał zastrzeżeń i nie wniósł uwag co do sposobu prowadzenia i
opracowywania dokumentacji finansowej.

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

