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Poznań, dnia 1 marca 2008 r.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
za rok 2007

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 zam. 60-645 Poznań, ul. Michałowska 20/3,
tel. 061/84 85 705, 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 2007 roku
a/ zorganizowano trzy warsztaty i cztery plenery plastyczne:
• w Galerii „Na strychu” warsztaty otwarte „Na jedwabiu
malowane” dla grupy 20 osób. Prowadzące art.Elżbieta
Kmak i Bożena Beim
• Malarsko-fotograficzno-turystyczny „Wenecja 2007” dla
18 osób, artystów i sympatyków w Wenecji połączony ze
zwiedzaniem zabytków kultury i muzeów Wenecji i Padwy
• Plener malarsko-rzeźbiarski dla emerytów i ich rodzin w
Skorzęcinie pt „Młodym być w starszym wieku” dla 30
osób. Po plenerze pozostawiono w mieście Witkowo 3.
metrową rzeźbę Rycerza Wita – patrona Miasta Witkowo
oraz galerię 15 prac malarskich
• Plener malarski i warsztaty fotograficzne w Sapowicach
pt „Pałac w Sapowicach” dla 30 osób

•

•

•

Warsztaty plastyczne dla sierot pt „Wakacje z artystą i
prewencją
kryminalną”
Kiekrz
2007
wspólnie
zorganizowane z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
dla podopiecznych Domu Dziecka w Szamotułach
Plener malarsko-rzeźbiarski i warsztaty plastyczne dla
dzieci i młodzieży pt „Wakacje z artystą” w Kotowie dla
40 osób i dzieci ze wsi Kotowo. W Kotowie w parku
pozostawiono wielkoformatowaą rzeźbę Anioła Serafina
Warsztaty malarskie w Kołobrzegu jako impreza
towarzysząca programowi „Interfolk 2007” dla 16 osób
na zaproszenie MOK w Kołobrzegu i stanowiące doskonałą
promocję miasta Poznania i Wielkopolski

b/ Przygotowano na dzień imienin Patronów Miasta Poznania , wystawę „Portrety
– miasto i ludzie Poznania” której towarzyszył katalog. Wystawa była
prezentowana 6 razy:
• w Salonie Posnania, w czerwcu 2007 – w otwarciu
uczestniczyło ponad 100 osób
• w Holu Parterowym Urzędu Miasta Poznania, lipiec 2007 –
wystawa adresowana do urzędników Urzędu Miejskiego i
mieszkańców Poznania odwiedzających Urząd – liczba
zwiedzających niepoliczalna
• w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – hol
wejściowy i sala konferencyjna – wystawa adresowana do
środowiska policjantów
miasta Poznania
i woj.
Wielkopolskiego. Wystawę obejrzało ok. 500 osób
• w Holu Głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu – wystawa adresowana do urzędników i osób
odwiedzających urząd – liczba odwiedzających wystawę
niepoliczalna. Wystawę w Holu odwiedzali w sposób
zbiorowy, uczniowie okolicznych szkół
• W Green Galerii w Poznaniu - grudzień/styczeń 2008
• w Galerii „Na strychu” w Poznaniu
c/ W 2007 roku zorganizowano 21 wystaw oraz 5 wystaw poplenerowych w
miejscu realizacji plenerów i warsztatów: 5 w Galerii Na strychu, 5 w KWP
w Poznaniu, 5 w Green Galerii, 5 w innych miejscach publicznych. W
każdym otwarciu wystawy średnio uczestniczyło ok. 40- 50 a do wystaw
przygotowano mini folder z notą artystyczną o autorze
d/ Człokonkowie Stisk uczestniczyli w 2007 roku w ogólnopolskich
przeglądach i konkursach, gdzie startowali indywidualnie. M.in. zdobyli
pierwszą nagrodę na przeglądzie tkaniny w Bydgoszczy i Czarnkowie – pani

Barbara Aleksanderska i, w ogólnopolskich konkursach fotograficznych 3
nagrody: 1 i 3 miejsce oraz wyróżnienie zdobył Sebastian Cichocki. Również
w Rybniku prezentowane były tkaniny pani Barbary Włodarczyk podczas
jubileuszowej wystawy tam. Centrum Kultury
e/ W 2007 r. Prezes Stowarzyszenia zgłosiła STISK w kategorii
zespołowej do konkursu o tytuł Woluntariusza Roku 2007. Tytułu
kapituła nie przyznała, ale zaprosiła w ramach wyróżnienia na galowy
koncert z okazji wręczenia nagród do auli UAM w Poznaniu ( nagrody
zdobyły osoby i organizacje związane z opieka paliatywną )
f/ W związku ze zmianą zasad przyjmowania i wpłacania 1 % podatku
dochodowego, przeprojektowano – udoskonalono stronę internetową
na której bieżąco dokumentowane były
Stowarzyszenia www.stisk.pl
wszystkie działania twórcze, ilustrowane fotografiami z działań twórczych.
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 2006 podjęto 12 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków
( w załączeniu )
5.Informacja o wysokości uzyskanych przychodach
W 2007 roku Stowarzyszenie pozyskało 69.755,20 zł
w tym z tytułu:
- składek członkowskich
- wpisowego
- dotacje ze środków publicznych
- darowizny pieniężne-inne
- pożytki z majątku własnego
- wpłaty z tyt. 1 %
- odsetki od rachunku bankowego
- dopłaty uczestników do plenerów

3.040,00
175,00
7.000,00
24.190,00
10.750,00
11.359,73
0,82
13.239,65

6.Informacja o poniesionych kosztach
Wszystkie wydatki Stowarzyszenia w omawianym roku związane były wyłącznie z
działalnością statutową:
- realizacja celów statutowych

45.591,24

- koszty administracyjne/ogólne 10.616,54
- koszty finansowe
273,40
- nadwyżka kosztów nad przychodami
z roku 2006
213,24
- nadwyżka przychodów nad
wydatkami
13.060,78
7. Informacje pozostałe
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Wszystkie osoby, w
szczególności prezes, księgowa, komisja rewizyjna pracują bez wynagrodzenia
(praca społeczna na rzecz środowiska policyjnego)
a) w 2007r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi
i organowi kontroli,
b) w roku 2007 nie udzielono żadnych pożyczek
c) z tytułu umów( zlecenia/o dzieło) wypłacono łącznie 4.437,00 (cztery
tysiące czterysta trzydzieści siedem 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 2007 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych
h) wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r
przedstawia załączony bilans i rachunek zysków i strat
8.Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu
1. Marszałek Wielkopolski, w 2007 roku zlecił Stowarzyszeniu
zorganizowanie ogólnopolskiego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego i
warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży pt „Wakacje z artystą” w
Kotowie. Plener i warsztaty odbył y się
pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Starosty Starostwa
Grodziskiego w Grodzisku Wielkopolskim., a na realizację tego celu
Marszałek przekazał dotację w wysokości 3,000 zł ( trzy tysiące zł ) –
Umowa nr 181/GM/2007
2. Prezydent Miasta Poznania dofinansował przygotowanie wystawy „Portrety
– miasto i ludzie Poznania”. Na realizacje tego zadania przekazał dotację w
wysokości 4.000 zł(cztery tysięce zł) - umowa nr KSzS 50/2007.

9. Stowarzyszenie zobowiązane było do odprowadzenia zaliczek na podatek
dochodowy osób fizycznych od umów zlecenia/o dzieło w łącznej wysokości
426,00 zł które odprowadzono do Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce
W roku 2007 Stowarzyszenie zostało poddane kontroli zewnętrznej, którą
przeprowadził Urząd Miasta Poznania. Protokół pokontrolny nie miał zastrzeżeń i
nie wniósł uwag co do sposobu prowadzenia i opracowywania dokumentacji
finansowej. Księgi rachunkowe zostały również zweryfikowane przez organ
wewnętrzny Stowarzyszenia – Komisję Rewizyjną.

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

