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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA KULTURY
„NOC POETÓW”
za okres 27.07.2015 – 31.12.2015 r.

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „NOC POETÓW”
Sprawozdanie przygotowano zgodnie z ramowym zakresem sprawozdania zawartym w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i
numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków
zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych
Fundacji:
Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów”
Adres siedziby: ul. Choszczeńska 49/1, 73-210 Recz
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 20 sierpnia 2015 r.
Numer KRS: 0000571674
Numer REGON: 362277563

Informacje o członkach Zarządu Fundacji:
1) Sławomir Anatol Kokorzycki – Prezes Fundacji
2) Leszek Bogusław Dembek- Członek Zarządu
3) Piotr Pawłowski- Członek Zarządu

Informacje o członkach Komisji Rewizyjnej:
1) Grzegorz Haciski
2) Zbigniew Jahnz
3) Anna Żabicka
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Celami Fundacji są:
- upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w szerokim zakresie,
- upowszechnianie poezji i innych form artystycznych,
- propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej kulturze,
- jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, profesjonalistów i nieprofesjonalistów,
- popularyzacja poezji poprzez edukację i rozpowszechnianie,
- propagowanie idei poezji, jako uniwersalnego języka,
- propagowanie poezji jako środka terapeutycznego,
- propagowanie i kultywowanie kultury, historii i tradycji chrześcijańskiej,
- wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą,
- reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i wydawcami,
- propagowanie działań artystycznych poprzez organizowanie spotkań, konferencji, przeglądów, szkoleń, warsztatów, konkursów poetyckich,
- działalność oświatowo – kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, a także dorosłych twórców kultury,
- rozwijanie i umacnianie chrześcijańskich postaw kulturowych nastawionych na aktywne
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: kultura, edukacja,
oświata, wychowanie, kultura fizyczna i sport, ochrona środowiska, dobroczynność,
ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna,
- działalność edytorska i wydawnicza.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie Korytowskiej Nocy Poetów,
- organizowanie konferencji, spotkań, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów
i konkursów,
- wprowadzanie nowych technologii IT jako narzędzi promocji szeroko rozumianej
kultury, wymiany doświadczeń i informacji, poradnictwa merytorycznego,
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- działalność edytorską, wydawniczą i badawczą,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
- wywieranie wpływu na działalność instytucji organizujących życie kulturalne,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o
podobnych celach działających w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
- ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym,
osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Fundacji,
- pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele,
- wspieranie twórców poprzez fundowanie stypendiów, zapomóg i innego rodzaju
pomocy finansowej i materialnej,
- działalność charytatywną,
- inne działania związane z wyżej wymienionymi.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów
statutowych:
Inauguracja działalności Fundacji odbyła się podczas otwarcia V Jubileuszowej Korytowskiej Nocy Poetów, 28
sierpnia 2015 r. w Choszczeńskim Domu Kultury. Odsłonięto wówczas logo Fundacji, a wszyscy obecni otrzymali
ulotki, informujące o Fundacji.
Wcześniej, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie, Zarząd podpisał umowę na prowadzenie
rachunku, dzięki czemu mogliśmy podać do wiadomości nr konta Fundacji.
Podczas V KNP doszło do swoistego synkretyzmu sztuk. Oprócz poezji mówionej i śpiewanej zaprezentowana
została wystawa prac plastycznych artystek Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu. Po informacji o powołaniu
Fundacji, autorki plac plastycznych przekazały cztery swoje prace na licytację na cel Fundacji i w ten sposób
zdobyliśmy pierwsze środki finansowe.
Po zakończeniu V KNP, Fundacja wystosowała podziękowania do wszystkich sponsorów, ofiarodawców i
patronów, którzy wsparli tegoroczną edycję imprezy.
14.09.2015
Po kilku rozmowach telefonicznych i podjętych ustaleniach Fundacja otrzymała rękopisy twórczości pani
Stanisławy Nowak z Chłopowa. Pani Barbara T. Dominiczak zgodziła się zrobić wybór i korektę, aby można było
przystąpić do wydania debiutanckiego tomiku wierszy pani Nowak.
28.09.2015
Fundacja podjęła umowę z córką patrona Publicznego Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu, na przekazywanie
stypendium najlepszemu uczniowi tej szkoły. Stypendium wypłacane jest co miesiąc w wysokości 100,- przez cały
rok szkolny. Tegoroczna stypendystką jest Alicja Paluszewska z Recza.
22.10.2015
Fundacja była współorganizatorem spotkania autorskiego pani Elżbiety Gizeli Erban (Bolesławiec), które odbyło się
w sali kinowej Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Reczu z udziałem wszystkich uczniów Publicznego
Gimnazjum w Reczu. Podczas spotkania, trwającego ponad dwie godziny, autorka zaprezentowała swoją książkę
„Kochankowie burzy”. O książce mówiła także pani Barbara T. Dominiczak, jej redaktorka, przedstawiona została
prezentacja multimedialna traktująca o historycznych aspektach treści książki przedstawiającej życie szlachty
polskiej na tle Powstania Styczniowego, a na koniec autorka odpowiadała na pytania słuchaczy. Trzytomową
trylogię zakupiła biblioteka w Reczu.
30.10.2015
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Fundacja była współorganizatorem spotkania autorskiego ks. Sławomira Kokorzyckiego, zorganizowanym przez
Gimnazjum Publiczne w Reczu.
18.11.2015
Po uzgodnieniu z inicjatorem wydawnictwa, ks. kan. Januarym Żelawskim podjęto decyzję, że Fundacja zostanie
wydawcą publikacji pt. „Siekierki – poemat o forsowaniu Odry”. Wobec czego rozesłano prośby do ponad 20
instytucji i firm z prośbą o dofinansowanie projektu i zaproszeniem do reklamowania się w publikacji. Rozesłano
pierwsze podziękowania dla darczyńców.
21.11.2015
Podpisano umowę z panią Stanisławą Nowak (Chłopowo) na wydanie pierwszego tomiku jej utworów poetyckich.
Z panią Krystyną Krawczyk, plastykiem – malarką uzgodniono namalowanie do powstającej publikacji akwareli
ilustrujących obiekty gminy Krzęcin, w której mieszka pani Nowak. Powstało jedenaście akwarel, które staną się
ilustracjami tomiku wierszy.
23.11.2015
Uzgodniono regulaminy konkursów, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
1. Konkurs literacki na utwór literacki z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski;
2. Konkurs literacki na baśń lub bajkę promującą region świętokrzyski i zachodniopomorski (konkurs we
współpracy ze ZLP o/Szczecin i Kielce)
30.11.2015
Bank Spółdzielczy w Chojnie dofinansował wydawnictwo „Siekierki” sumą 200,00.
.12.2015
Fundacja zwróciła się z prośbą do Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego, Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Konsula Honorowego Niemiec w Szczecinie o patronat honorowy nad wydawnictwem
„Siekierki”.
8.12.2015
Podpisano umowę z Nadleśnictwem Chojna na dofinansowanie wydawnictwa „Siekierki” w wysokości 1.000,00 zł.
8 – 9.12.2015
Fundacja jest współorganizatorem i sponsorem obchodów 65-lecia ZLP na Pomorzu Zachodnim.
12.12.2015
Fundacja była współorganizatorem wieczoru poezji, który odbył się w Ośrodku Wspierania Rodziny w Zieleniewie.
Rozdano liczne tomiki wierszy z ulotką Fundacji. W spotkaniu uczestniczyli ze strony Fundacji Piotr Pawłowski,
Barbara T. Dominiczak i ks. Sławomir Kokorzycki
14.12.2015
Fundacja podpisała umowę z Nadleśnictwem Choszczno na dofinansowanie wydawnictwa „Siekierki” w wysokości
1000,00.
21.12.
Fundacja otrzymała drogą elektroniczną „słowo wstępne” do Poematu Siekierki autorstwa Ks. Arcybiskupa A.
Dzięgi i jego patronat nad wydawnictwem.
23.12.
Rozmowa z burmistrz Cedyni na temat wydawnictwa Siekierki. Umówiliśmy się na spotkanie z burmistrzem
Mieszkowic w sprawie promocji wydawnictwa podczas kwietniowych obchodów rocznicowych.

3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządy Fundacji:
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym nie podejmował protokołowanych uchwał.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł,
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą,
wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Struktura przychodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym:
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

7 677,71
0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Darowizny

7 577,71
7 577,71

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Sprzedaż przedmiotów darowizny

100,00
100,00

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację,
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty.
Struktura kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym:

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
Darowizny celowe- stypendium im. Adolfa Długosza
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
Koszt darowizn rzeczowych
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

400,00
400,00
100,00
100,00
0,00
0,00
1 272,00
0,00
872,00
400,00
0,00
0,00
0,00

Pozostałe koszty operacyjne – kwota 0,00 zł
Koszty finansowe –kwota 0,00 zł
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7. Dane dodatkowe:
a. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
b. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę.
c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów Fundacji:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu i innych
organów Fundacji.
d. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie wypłacała wynagrodzeń z umów zlecenia.
e. Informacja o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
f. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” posiada konto bankowe w Gospodarczym Banku
Spółdzielczym w Choszcznie o numerze 90 8359 005 0040 8721 2004 0001.
Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2015 wynosiło 6.406,28 zł.
g. Informacja o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała żadnych akcji i obligacji.
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h. Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości.
i.

Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych:

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała żadnych pozostałych środków trwałych..
j.

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Suma aktywów Fundacji na dzień 31.12.2015 wynosi 6.406,28 zł.
Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2015 wynosi 0,00zł.
Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2015 wynoszą 6.406,28 zł.
8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności:
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie otrzymała dofinansowania na działalność zleconą
przez podmioty państwowe i samorządowe.
9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT.
Fundacja złożyła w obowiązującym terminie zeznanie CIT-8.
Fundacja rozlicza swoje zobowiązania podatkowe w obowiązujących terminach zgodnie z
przepisami podatkowymi
10. Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach oraz ich
wyniku:
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.
Podpisano:
Prezes Zarządu Fundacji
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