Pozna , dnia 15 stycznia 2005 r.

Sprawozdanie
z działalno ci Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu
za rok 2004


Sprawy organizacyjne
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze S dowym w dniu 25 listopada 2003 roku, pod numerem KRS
0000180056, za w dniu 7 pa dziernika 2004 roku S d Rejestrowy, na wniosek
Prezesa Stowarzyszenia dokonał zmiany we wpisie nr. j.w. i nadał Stowarzyszeniu
status organizacji po ytku publicznego.
Zało ycielem i pomysłodawc powołania do ycia Stowarzyszenia działajacego na
rzecz promocji kultury w Policji jest obecna Prezes, Barbara Kubiak-Sobczak.
















Władze Stowarzyszenia w 2004 roku pracowały w nast puj cym składzie:
Zarz d:
Prezes jednoosobowego Zarz du: Barbara Kubiak-Sobczak
Asystenci Zarz du:
Arkadiusz Czajkowski
Marek J.Lewandowski
Rzecznik prasowy:
Ewa Olkiewicz
Skarbnik:
El bieta Garczy ska
Krystyna Wieczorek
Ksi gowa














Komisja Rewizyjna:
Przewodnicz ca
Jolanta Ora ska-Tym,per
z-ca Przewodnicz cego Mirosław Boro
członek
Ryszard Siejak




Zarz d przyj ł zasad pracy poprzez indywidualne kontakty z członkami
Stowarzyszenia, spotkania przy organizacji działa twórczych, organizacje działa
twórczych, wystaw i plenerów oraz korespondencj w członkami Stowarzyszenia ( 2
listy informacyjne w 2004 r.) i jedno spotkanie ogólne w roku podczas Walnych
Zebra . Zarz d w okresie sprawozdawczym podj ł 17 uchwał w sprawach
organizacyjno-merytorycznych. (vide ksi ga uchwał)














Stan osobowy Stowarzyszenia:
Wg stanu na dzie 31 grudnia 2003 r. do Stowarzyszenia nale y 40 członków
zwyczajnych. Spo ród 40 członków: 23 osoby to malarze
3 rze biarze
3 fotografików
3 poetów
1 tkanina artystyczna




7 sympatyków
Dane o działalno ci merytorycznej w 2004 roku
Stowarzyszenie Twórców zorganizowało 55 ró nych działa twórczych, w tym
- 32 wystawy twórczo ci artystycznej - 18 wystaw indywidualnych i 14
zbiorowych ( prezentowano rze b , malarstwo olejne i akwarele, pastele,
wiklin tkanin i fotografi artystyczn ).
- 2 ogólnopolskie plenery , malarski i malarsko-rze biarski wspólnie dla
rodowiska cywilnego i policyjnego ,
- 1 warsztaty plastyczne dla dzieci pt „wakacje z artyst ”, dla dzieci policjantów i
ze rodowiska wiejskiego z okolicznych miejscowo ci ,
- 3 du e wystawy dost pne dla mieszka ców m. Poznania, pod patronatem
Marszałka Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Rektora
Akademii Sztuk Pi knych w Poznaniu a rang plenerom nadał Wielkopolski
Komendant Wojewódzki
- opracowano i wydano 21 folderów towarzysz cych wystawom
- 14 spotka autorskich,
- 3 loterie z przeznaczeniem na gromadzenie rodków na remont pomieszczenia
dla Stowarzyszenia.
- Koszt plenerów i warsztatów dla dzieci 22 416.77 zł
- Koszt wystaw 3 665.34 zł




































Wystawy odbywały si podobnie jak w latach poprzednich:
-11 wystaw (6 indywidualnych i 5 zbiorowych). w Galerii Dwa wiaty, w sali
konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji, adresowane przede wszystkim
do policjantów KWP i policjantów z innych jednostek uczestnicz cych w
naradach w sali konferencyjnej. Nowo ci roku 2004 było przyj cie
zaproszenia przez J drzeja St paka ,do zorganizowania wystawy jego prac w
Galerii Dwa wiaty w KWP w Poznaniu - artysty znanego w wiecie ,
- 5 wystaw w Wielkopolskim Urz dzie Wojewódzkim w Poznaniu (hol główny i
sala 132), 2 indywidualne, 3 zbiorowe),
- 11 wystaw w innych miejscach publicznych- 6 indywidualnych i 5 zbiorowych.
(Palmiarnia, Galeria Green, Muzeum Regionalne we Wrze ni, Galeria
Foptoplastikon, Park Sztuki w Baranowie, Sala wystawowa Biblioteki
Miejskiej w Nowym Tomy lu, Galeria Pod Arkadami w Poznaniu, W
Rotundzie w Tarnowie Podgórnym)
- 5 odsłon objazdowej wystawy „Galeria Karykatur 2003/2004”(Łód , Skoki,
Leszno, Wrocław, Wałbrzych)
Aktywno w woj. wielkopolskim
Rok 2004 po wi cony był
równie uaktywnieniu poszczególnych członków
Stowarzyszenia, by w swoim rejonie działania stawali si oni liderami i promotorami
kultury policyjnej. I tak liderem w Lesznie został pan Benedykt yto – emerytowany
Komendant Miejski w Lesznie, w Nowym Tomy lu dobrze funkcjonuje emeryt
policyjny, pan Ryszard Pozdrowicz, w Gnie nie bardzo wyra nie zaznaczył swoj
działalno , oficer KPP,pan podinsp. Adam Mendala wraz z podkom. Tomaszem
Licheniakiem, a we Wrze ni nadal aktywnie działa policyjne mał e stwo, Lucyna i
















































Marek Lewandowscy., w Koninie i w innych rejonach województwa realizuje
spotkania autorskie policjant KWP, zamieszkały w Koninie, pan Tomasz Jankowski poeta i fotografik. W Pile aktywno zaznacza kol. Ewa Rudnicka, która dobrze
animuje współprac z cywilnym rodowiskiem artystycznym, bowiem jest
sekretarzem Zarz du Głównego Zwi zku Plastyków w Pile.
Stowarzyszenie w 2005 roku zamierza umacnia swoj aktywno przede
wszystkim poprzez aktywno swoich członków w rejonie zamieszkania na terenie
całego województwa.
























Udział twórców wielkopolskich w cywilnym yciu artystycznym
- 3 twórców uczestniczyło w XII ogólnopolskim Konkursie Sztuki
Nieprofesjonalnej w Rybniku
- 1 osoba w Ogólnopolskim konkursie Plastycznym i Twórczo ci Literackiej dla
Seniorów i tam otrzymała wyró nienie,
- 10 osób przekazało swe prace na wystaw z okazji wi ta Policji do Teatru
Wielkiego w Warszawie
- 4 osoby przedstawiły swe prace na Salonie Wielkopolskim w Czarnkowie,
konkursie twórców profesjonalnych pod patronatem Wojewody i Marszałka
Wielkopolskiego(1 osoba uzyskała nagrod , jedn z siedmiu nagród ),
- przekazano dwa obrazy autorstwa członków Stowarzyszenia, na IX Finał
Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy,
- twórcy z woj. wielkopolskiego uczestniczyli w ogólnopolskich plenerach
malarskich organizowanych przez inne jednostki, m.in. przez KGP, KWP
Szczecin, Lublin, Szkoł Policji w Pile
- w lutym 2004 roku przekazano m.in.19 obrazów po plenerze w Skokach w
2003 roku i po publicznych prezentacjach na rzecz KWP w Poznaniu, celem
utworzenia stałej Galerii w KWP, 9 pozostawiono w Stowarzyszeniu ,z tego
trzy obrazy przeznaczono na loterie organizowane w 2004 r
- rozpropagowano w ród policjantów KWP i KMP w Poznaniu mo liwo
udziału dzieci w zaj ciach artystycznych, plastycznych, tanecznych i in. oraz
zaproszono do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Haftu Krzy ykowego w
Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
- Stowarzyszenie utrzymuje bie c współprac z cywilnymi galeriami i
placówkami kultury w Poznaniu i poza woj. wielkopolskim, Akademi Sztuk
Pi knych, Departamentem Kultury i Sztuki Urz du Marszałkowskiego oraz ze
Zwi zkiem Artystów Plastyków.
- w 2004 roku kontynuowano współprac z Teatrem Wielkim w Poznaniu i
propagowano kultur operow w ród rodzin policyjnych. Ka dego miesi capoza sezonem letnim- rozprowadzono po 200 zni kowych biletów na spektakle.
- równie systematycznie propagowano kultur poprzez, prowadzenie gabloty
informacyjnej w KWP, wywieszanie plakatów informuj cych o działaniach
twórczych i wystawach, wysyłaniu do wszystkich wydziałów komunikatów o
wystawach i wernisa ach. Działalno w tym zakresie dokumentowana jest w
formie gromadzenia plakatów oraz prowadzenia ksi gi pami tkowej KWP.












































































Stowarzyszenie Twórców
i Sympatyków Kultury przy
KWP w Poznaniu
781 17 40 562
(Numer statystyczny)

BILANS
Sporz dzony na dzie
31.12.2004 r.


Stan na dzie zamkni cia
ksi g
rachunkowych
roku
roku
poprzedniego
bie cego
3
4






Wiersz

Wyszczególnienie

(poz.)
1

2





AKTYWA
A.
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
1
2
C

0,00

Aktywa trwałe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,80
0,00
0,00
118,80
118,80
0,00
0,00

0,00

118,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 853,90
0,00
0,00
-1 853,90
0,00
-1 853,90
1 972,70
0,00
1 972,70
0,00
1 972,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Warto ci niematerialne i prawne


Rzeczowe aktywa trwałe
Nale no ci długoterminowe




Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe


Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Nale no ci krótkoterminowe




Inwestycje krótkoterminowe
rodki pieni




ne

Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe


Suma aktywów
PASYWA
A.
I
II
III
1
2
B
I
II
1
2
3
III
IV
1
2

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz zapasowy
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwy ka przychodów nad kosztami (wielko

dodatnia)

Nadwy ka kosztów nad przychodami (wielko

ujemna)









Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
Zobowi zania długoterminowe z tytułu kredytów i po yczek


Zobowi zania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0,00

Kredyty i po yczki


0,00

Inne zobowi zania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowi zania

0,00

Rozliczenia mi dzyokresowe


Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów


Inne rozliczenia miedzyokresowe

Suma pasywów

Sporz dzono dnia 07 luty 2004
roku

0,00

Krystyna Wieczorek
prowadzenie ksi g rachunkowych)

118,80
Barbara
KubiakSobczak
Prezes Zarz du

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu

Rachunek wyników sporz dzony za 2004 r.
Kwota za rok
Ubiegły
Bie cy
2
3

Wyszczególnienie
1



A. Przychody z działalno ci statutowej
I. Składki brutto okre lone statutem
II. Inne przychody okre lone statutem
B. Koszty realizacji zada statutowych








C. Wynik finansowy na działalno ci statutowej (wielko
ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne:
1. Zu ycie materiałów i energii








4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia)
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe


I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalno ci (wielko dodatnia
lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I. Zyski nadzwyczajne - wielko dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielko ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Ró nica zwi kszaj ca koszty roku nast pnego (wielko ujemna)


















II. Ró nica zwi kszaj ca przychody roku nast pnego (wielko








32 749,50
1 548,00
31 201,50
29 488,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 261,39
6 567,56
6 299,80
0,00
0,00
0,00
0,00
267,76
1 780,00
0,00
2,21
329,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 853,90
0,00
0,00
0,00
-1 853,90
-1 853,90
0,00







0,00
0,00
0,00
0,00
dodatnia lub

2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty









dodatnia)

Pozna , dnia 07.02.2005r.
Krystyna Wieczorek
Prowadzenie ksi g

Barbara KubiakSobczak
Zarz d

