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Poznań, dnia 12 marca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2010

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 2010 roku zrealizowano:
Plenery i warsztaty
• Plener malarsko-fotograficzny „Rzym – wieczne miasto”,
program w całości sfinansowany przez uczestników - dla 11
osob
• Plener malarsko-rzeźbiarski dla emerytów i ich rodzin Pt
„Powroty
do
Skorzęcina”,
maj/czerwiec
2010,
współorganizowany przez Burmistrza w Witkowie. Prace po
plenerze przekazano do dekoracji Urzędu Miasta i Gminy w
Witkowie. Udział wzięło 12 osob.
• Ogólnopolski plener malarsko-rzeźbiarski Pt „Nasz Fryderyk”
w Goleniowie” z okazji 200.letniej rocznicy urodzin Mistrza dla
26 osób. Wielkoformatowe prace rzeźbiarskie oraz część prac
malarskich pozostało w mieście Goleniowie. Program
dofinansowany przez Burmistrza
miasta Goleniów. Udział
wzięło 26 osób
• Warsztaty wykonywania batiku i warsztaty plastyczne dla
dzieci i młodzieży „Wakacje z artystą” w Skokach „Skoki
2010” – dla 26 osób
• Plener malarsko-rzeźbiarski „Zakrzewo 2010”. Projekt
dofinansowany przez Województwo Wielkopolskie i Bank
Zachodni WBK oraz Burmistrza Miasta Kłecko. Część prac
malarskich i wszystkie prace rzeźbiarskie pozostawiono do
dekoracji w pałacu w Zakrzewie oraz w gminie Kłecko. Program
dla 30 osób
• IV Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Pt „Wakacje z
paletą i pędzlem” w Rewalu współorganizowane przez Związki

•
•

Zawodowe Pracowników Policji KWP w Poznaniu – udział wzięło
27 dzieci
Plener malarsko-fotograficzny pt „Lato 2010 w Kołobrzegu”
dla 30 osób
Wycieczka turystyczno-kulturalna, Drezno, Miśnia, Budziszyn.
Wyjazd do Opery w Dreźnie . Program w całości sfinansowany
przez uczestników. Udział wzięło 34 osoby.

Wystawy :
•

•

•

•

•

•

W Holu Głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu, na dzień wyzwolenia Miasta Poznania zorganizowano
przegląd dokonań działań twórczych w 2009 roku w formie
wystawy pt „Raport nr 3/2009”, której towarzyszył katalog – w
otwarciu uczestniczyli artyści, uczestnicy plenerów i
warsztatów, goście. Wystawa odbywała się pod Honorowym
Patronatem Wojewody Wielkopolskiego a prace zaprezentowali
wszyscy uczestnicy programów artystycznych z roku 2009
Ważną wystawą był program zakończony prezentacją w
przestrzeni miasta Tarnowo Podgórne z okazji 750. lecia gminy
Tarnowo Podgórne Pt „ Wczoraj i dziś Gminy Tarnowo
Podgórne”. Wystawie towarzyszył folder oraz okolicznościowo
wydane pocztówki promujące gminę w formie obrazów. Do
programu zaproszono m in twórców z Poznańskiego
Stowarzyszenia Pracy Twórczej.
Również w Holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu, zaprezentowano wystawę Pt „ Pałac w Zakrzewie w
gminie Kłecko” pod Honorowym Patronatem Wojewody
Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W
wystawie zaprezentowano ok. 100 obiektów, które powstały
podczas pleneru 2010 w Zakrzewie. Wystawie towarzyszył
katalog, kalendarz na 2011 rok oraz okolicznościowe pocztówki
W czerwcu 2010 r. galeria Na strychu obchodziła 5.lecie
swojej
działalności
wystawienniczej.
Z
tej
okazji
zorganizowano wystawę pt „Anioły w bieli i błękicie” w której
wzięło udział 35 malarzy i rzeźbiarzy.
Ponadto, w 2010 roku zorganizowano 5 uroczystych wystaw
poplenerowych w miejscu organizacji programów i na ich
zakończenie oraz 24 wystawy zbiorowe i indywidualne, we
własnej Galerii „Na strychu”, i w innych miejscach. Np. w Klubie
Garnizonowym w Swidwinie, w Sali konferencyjnej Komendy
Wojewódzkiej Policji, w bibliotekach, w salach Green Galerii w
Poznaniu. – vide www.stisk.pl
W 2010 roku kontynuowano indywidualną promocję młodych
talentów plastycznych w Salonie wystawowym dla młodzieży

przy ul Taczaka 2, gdzie w 2010 zorganizowano 6 wystaw
indywidualnych
Inne działania
•

•

•

•

•
•

•

Tradycyjnie już, czwarty rok z rzędu Stowarzyszenie
przekazuje na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej
dla Sierot w Baranowie obrazy dla tych spośród
podopiecznych, którzy otrzymują pomoc mieszkaniową. W 2010
r przekazano 10 obrazów, do Domu dziecka w Szamotułach
przekazano 45 prac,, do dekoracji Ośrodka Wczasowego w
Skorzęcinie 8 prac, do dekoracji sal Chóru policyjnego – 8 prac
itd
W minionym roku Stowarzyszenie przekazało 100 olejnych i
pasteli do dekoracji pomieszczeń,
dla osób szczególnie
zasłużonych dla Stowarzyszenia, z okazji obchodów 5.lecia
Galerii, dla gości odwiedzających Galerię itd
Kolejny już rok, Stowarzyszenie promuje kulturę operową w
środowisku, m.in. poprzez dostarczanie ok. 200/300
dwuosobowych biletów każdego miesiąca na przedstawienia
operowe w przystępnej cenie jak dla członków Towarzystwa
Przyjaciół Opery,
Tradycją podczas wernisaży organizowanych w Galerii Na
strychu organizowane są konkursy, a nagrodą w nich jest
każdorazowo praca promowanego twórcy.
Działania twórcze Stowarzyszenia są regularnie awizowane i
ogłaszane w miesięczniku kulturalnym m. Poznania IKS .
Członkowie Stowarzyszenia nadal uczestniczą w przeglądach i
konkursach ogólnopolskich ( dot. konkursów foto, tkaniny,
Salonu Wielkopolskiego ), w wystawach organizowanych przez
związki i stowarzyszenia artystyczne do których należą. 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 .
Do końca 2010 r prowadzona była Galeria „Na strychu”, która
uległa likwidacji z końcem roku. Stowarzyszenie jest w trakcie
starań o nowy lokal i nowa galerię.

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 2010 podjęto 14 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków

5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2010 roku Stowarzyszenie pozyskało 59.496,94 zł
w tym z tytułu:
- składek członkowskich
- pożytki z majątku własnego
- dotacje ze środków publicznych
- darowizny pieniężne-inne
- wpłaty z tyt. 1 %
- dopłaty uczestników do plenerów
- wpisowe
Oraz
- pozostałość z roku poprzedniego
- przychody finansowe

3.410,00
10.158,00
6.000,00
21.261,91
7.190,00
11.201,50
275,00
7.732,90
0,53

6.Informacja o poniesionych kosztach – 59.494.94
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne/ogólne
- koszty finansowe
- usługi obce

42,578,14
10.827,48
274,20
6.280,61

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 2010r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi i
organowi kontroli,
b) w roku 2010 nie udzielono żadnych pożyczek
c) z tytułu umów o dzieło wypłacono łącznie 6.379,60 (sześć tysięcy trzysta
siedemdziesiąt dziewięć zł 670/100)
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 2010 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r przedstawia
załączony bilans i rachunek zysków i strat
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
a/ Marszałek Wielkopolski, w 2010 roku zlecił Stowarzyszeniu

zorganizowanie w ramach wsparcia realizacji zadania, ogólnopolskiego pleneru
malarsko-rzeźbiarskiego pt „Zakrzewo 2010”. a na realizację tego celu Marszałek
przekazał dofinansowanie w wysokości 3,000 zł ( trzy tysiące zł ) – Umowa nr
1/DK/2010 z dnia 20 maja 2010
b/Gmina Goleniów w woj. zachodniopomorskim przekazała dofinansowanie do
programu Ogólnopolski plener malarsko-rzeźbiarski pt ”Nasz Fryderyk” w wysokości
3,000 (trzy tysiące zł) – umowa nr 500/2010 z kwietnia 2010.
9. Stowarzyszenie zobowiązane było do odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy osób fizycznych od umów zlecenia/o dzieło w łącznej wysokości 575,50 zł
( słownie pięćset siedemdziesiąt pięć zł 50/100 ), które przekazano do Urzędu
Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2010 Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe nie były kontrolowane przez
podmioty zewnętrzne. Kontrolę wewnętrzna przeprowadziła Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia. Protokół pokontrolny nie wniósł uwag co do sposobu prowadzenia i
opracowywania dokumentacji finansowej.

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

