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Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2012

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 2012 roku zrealizowano:
Plenery i warsztaty
• Ogólnopolski Plener malarsk1 w Skokach - dla 20 osób
• Udział w goleniowskim Jarmarku Kulturalnym w Goleniowie – 10
osób. Program współfinansowany przez Goleniowski Dom
Kultury.
• V Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży „Wakacje z
artystą” w Skokach dla 20 osób
• Plener malarski połączony z wypoczynkiem dla dorosłych
„Kołobrzeg 2012” dla 30 osób
• Plener fotograficzny pt „W cieniu F-16” w Głuszynie, dla 42
osób
• Wycieczka turystyczna do Chin. Wyjazd połączony ze
zwiedzaniem, wypoczynkiem i wyjściem do pekińskiej Opery.
Program w całości sfinansowany przez uczestników. Udział
wzięły 4 osoby.
• Prowadzono całoroczny program edukacyjny dla dzieci
szkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 62 pt „Z wizytą w galerii”.
Zorganizowano 8 edycji programu a
do udziału w nim
zaproszono m in
Anastazję Fietisową, Barbarę KubiakSobczak, Małgorzatę Zgoła, Bożenę Fibik-Beim, Różę Łakatosz,
Agnieszkę Krauze, Juliana Dworzeckiego ( tematy, to
malarstwo portretowe, o tkaninie artystycznej i zachowaniu się
na wernisażach i wystawach, o malowaniu na jedwabiu, o
elementach z historii sztuki ,o malarstwie pastelami o
tajnikach fotografii, kultura romska ). Do programów
i
warsztatów jak niżej przygotowano 9 folderów
• Przeprowadzono 6 warsztatów artystycznych dla seniorów (
prowadziły m in . Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Barbara
Kubiak-Sobczak, Elzbieta Kmak, Róża Łakatosz)

Wystawy :
•

•

•

•
•

•

•

W 2012 roku łącznie zorganizowano 28 wystaw, w tym 9
zbiorowych. W wystawach wzięło udział 250 artystów, a do
nich przgotowano i wydano 4 katalogi i 8 folderów
Zorganizowano w galerii 2.pietro 4 duże koncerty połączone z
wernisażami wystaw, z udziałem Piotra Kuźniaka, Michała
Zgoły, Zespołu Romskiego i Miklosza Deki Czureji oraz koncert
w wykonaniu dzieci ze Społecznej Szkoły Muzycznej nr 1 w
Poznaniu
W Domu Kultury nr 1, w Galerii „Pod arkadami” zorganizowano
zbiorową wystawę prac fotograficznych „Widziane w 2011
roku”
26 stycznia 2012 r. otwarto nową galerię 2 piętro oraz
pracownię plastyczną na ul. Druskienickiej 32
Wystawy indywidualne w 2012 r,. mieli: Urszula Kołodziejczak –
3 razy, Agnieszka Mrowińska – 2 razy, Jadwiga Pawelczak,
Sławomir Szeleszkiewoicz – 3 razy, Katarzyna Makowska - 2
razy, Danuta Grabowska, Bożena Fibik-Beim, Barbara KubiakSobczak 2 razy Sobczak – vide www.stisk.pl
W 2012 roku kontynuowano indywidualną promocję młodych
talentów plastycznych w Salonie wystawowym dla młodzieży
przy ul Taczaka 2, gdzie odbyły się 4 wystawy indywidualne
W d.c. , STiSK opieka artystyczną obejmowało Klub Seniora w
Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu

Inne działania
•
•
•

•

•

Zorganizowano wycieczkę
do studia telewizyjnego dla
młodzieży i seniorów
Przeprowadzono 3 poziomowy kurs komputerowy dla członków
STiSK i seniorów
Tradycyjnie już, szósty rok z rzędu Stowarzyszenie
przekazuje na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej
dla Sierot w Baranowie obrazy dla tych spośród
podopiecznych, którzy otrzymują pomoc mieszkaniową.
Wprowadzono zwyczaj, że na wszystkich programach
edukacyjnych
i
artystycznych
oraz
wernisażach
organizowanych przez STiSK losuje się wśród uczestników
prace plastyczne. Wydano oraz przekazano w 2012 jako dary
serca 60 prac: pasteli, rysunków, prac olejnych i wykonanych w
akwareli
Kolejny rok, Stowarzyszenie promuje kulturę operową w
środowisku, m.in. poprzez dostarczanie ok. 300 biletów
każdego miesiąca na przedstawienia operowe w przystępnej
cenie jak dla członków Towarzystwa Przyjaciół Opery,

•
•

Działania twórcze Stowarzyszenia są regularnie awizowane i
ogłaszane w miesięczniku kulturalnym m. Poznania IKS .
Członkowie Stowarzyszenia nadal uczestniczą w przeglądach i
konkursach ogólnopolskich i uzyskują tam nagrody i
wyróżnienia ( dot. konkursów foto, tkaniny, Salonu
Wielkopolskiego ), 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 .

3. Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu nie
prowadzi działalności gospodarczej
4. W roku 20121 podjęto 11 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków

5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2012 roku Stowarzyszenie pozyskało 42.535,21 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: 1.935,58

4.260,00
3.995,00
--12.300,21
10.740,00
11.165,00
75,00
1.061,11
0,53

6.Informacja o poniesionych kosztach – 41.661.27
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:
- realizacja celów statutowych
- koszty administracyjne/ogólne
- usługi obce
- podatki i opłaty

7. Informacje pozostałe

29.612,83
4.414,21
7.455,13
179,10

Stowarzyszenie
nie
zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, księgowa, skarbnik, komisja rewizyjna pracują bez wynagrodzenia.
a) w 2012r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi i
organowi kontroli,
b) w roku 2012 nie udzielono żadnych pożyczek
c) z tytułu umów o dzieło wypłacono łącznie 1.595,00 (jeden tysiąc pięćset
dziewięćdziesiąt pięć złotych)
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 2012 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r przedstawia
załączony bilans i rachunek zysków i strat
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
W 2012 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 144,00 zł ( słownie sto
czterdzieści cztery zł ), które przekazano do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2012 Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe nie były kontrolowane przez
podmioty zewnętrzne. Kontrolę wewnętrzną za rok 2012 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

