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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2013

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: 20.4.2011
- 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
31, 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 2013 roku zrealizowano:
Plenery i warsztaty
• Ogólnopolski Plener malarski w Skorzęcinie pt „Muzyka w
malarstwie”- dla 20 osób
• VI Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży „Wakacje z
artystą” w Kołobrzegu i Plener malarski „Kołobrzeg 2013”
połączony z wypoczynkiem - dla 32 osób
• Prowadzono całoroczny program edukacyjny dla dzieci
szkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 62
w pracowni
plastycznej. Udział w cotygodniowych zajęciach każdorazowo
brało udział 20 dzieci
• Przeprowadzono dwie edycje programu edukacyjnego „ z
wizytą w galerii” , w którym wziął udział fotografik i malarz
Antoni Rutt oraz animator kultury Barbara Kubiak-Sobczak .
Udział wzięło 120 uczniów
Do programów i warsztatów jak niżej przygotowano 2 foldery
•
Przeprowadzono 3 edycje warsztatów artystycznych
malowania na jedwabiu dla dzieci oraz jeden warsztat dla
seniorów, udział wzięło 62 osoby
• Dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w pracowni, w
2013 roku brały udział w 4 ogólnopolskich konkursach
plastycznych dla dzieci. W trzech konkursach dzieci zdobyły 5
różnych nagród i wyróżnień, łącznie z wizytą w Pałacu
Prezydenckim i w Sejmie w Warszawie.
Wystawy :
• W 2013 roku łącznie zorganizowano 24 wystawy, w tym 8
indywidualnych. W wystawach wzięło udział 476 twórców,
malarzy i fotografików, w tym 180 uczniów Szkoły Podstawowej
nr 62 do wystawy „To My mieszkańcy Podolan”, a do nich
przygotowano i wydano 4 katalogi i 7 folderów
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W marcu 2013 r STiSK obchodził uroczyście 10 lecie swej
działalności artystycznej i w zakresie promocji kultury pod
patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Z tej okazji
zorganizowano w WUW wystawę w której wzięło udział 58
artystów z całej Polski, a członkowie założyciele zostali
wyróżnieni pracami plastycznymi
W galerii 2.pietro zorganizowano koncert kolęd połączony z
wernisażem wystawy.
Jesienią 2013 r. otwarto wystawienniczy salon studencki
Ferwor, w którym zaprezentowano obok malarstwa wieczór
śpiewu i poezji
W 2013 podczas wystaw indywidualnych, prace prezentowali:
Małgorzata Zgoła – 2 razy, Agnieszka Krauze – 2 razy, Martyna
Masiakowska – 2 razy, Bożena Fibik-Beim, M. Biernacka.
www.stisk.pl
d.c. STiSK otacza opieka artystyczną Klub Seniora w Szkole
Podstawowej nr 62 w Poznaniu

Inne działania
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Wprowadzono zwyczaj, że podczas wszystkich programów
edukacyjnych i artystycznych oraz wernisaży organizowanych
przez STiSK, losuje się wśród uczestników prace plastyczne.
W 2013 rozdysponowano 32 prace.
W miesiącu maju zorganizowano grupowy wyjazd kulturalnoturystyczny do Wiednia i Doliny Wachau połączony w wyjściem
do opery wiedeńskiej.
• W 2013 roku kontynuowano promocję kultury operowej w
środowisku, m.in. poprzez dostarczanie ok. 300 biletów
każdego miesiąca na przedstawienia operowe w przystępnej
cenie jak dla członków Towarzystwa Przyjaciół Opery.
Poszerzono ofertę adresowaną do pracowników Komendy
Wojewódzkiej Miejskiej Policji w Poznaniu
Działania twórcze Stowarzyszenia są regularnie awizowane i
ogłaszane w miesięczniku kulturalnym m. Poznania IKS, w
stałej rubryce Centra Kultury .
Członkowie Stowarzyszenia nadal uczestniczą w przeglądach i
konkursach ogólnopolskich i uzyskują tam nagrody i
wyróżnienia ( dot. konkursów plastycznych, foto, tkaniny,
Salonu Wielkopolskiego itp.), w wystawach organizowanych
przez związki i stowarzyszenia artystyczne do których należą.
W ramach promocji działań twórczych, STiSK prowadzi
systematycznie stronę www.stisk.pl Na stronie również na
bieżąco zamieszczane są komunikaty i zaproszenia .

•

Łącznie, szacunkowo w działaniach STiSK: plenery, wystawy,
warsztaty czynnie wzięło udział ok. 550 osób, w wernisażach
wystaw indywidualnych udział brało ok. 250 osób, zaś z oferty
skorzystało w formie zwiedzania wszystkich wystaw w 4
galeriach pok. 5 tys.osób - klientów tych miejsc, oraz
uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej, ich rodzice i
nauczyciele oraz ze Społecznej Szkoły Muzycznej nr 1., ok.
1000 osób

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 2013 podjęto 10 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków

5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2013 roku Stowarzyszenie pozyskało 41.930,90 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
Na rok 2013 pozostało: 2.953,53

3.910,00
11.520,00
--10.210,00
9.955,90
6.310,00
25,00
1.935,58
0,46

6.Informacja o poniesionych kosztach – 41.924,46
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne/ogólne
- usługi obce
- podatki i opłaty

34.680,24
6.344,22
2.820,51
338,10

7. Informacje pozostałe
Stowarzyszenie
nie
zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, księgowa, skarbnik, komisja rewizyjna pracują bez wynagrodzenia.

a) w 2013 r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi i
organowi kontroli,
b) w roku 2013 nie udzielono żadnych pożyczek
c) z tytułu umów o dzieło wypłacono łącznie 2.321,00 ( dwa tysiące trzysta
dwadzieścia jeden 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 2013 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r przedstawia
załączony bilans i rachunek zysków i strat
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
W 2013 roku nie zlecono Stowarzyszeniu żadnych zadań do realizacji
9. Stowarzyszenie zobowiązane było do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy
osób fizycznych od umów zlecenia/o dzieło w łącznej wysokości 215,00
( słownie dwieście piętnaście zł ), które przekazano w ustawowym terminie do Urzędu
Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2013 Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe nie były kontrolowane przez
podmioty zewnętrzne. Kontrolę wewnętrzną za rok 2013 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

