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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA KULTURY
„NOC POETÓW”
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 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,
- działalność edytorską, wydawniczą i badawczą,
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- 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:
W pierwszym półroczu zrealizowano projekt wydania i rozpropagowania tomiku pani Stanisławy Nowak „Żyj z
poezją”. W ramach tego projektu odbyło się dziewięć spotkań autorskich z panią Nowak, ale także z innymi naszymi
autorami we wszystkich wsiach gminy Krzęcin. W spotkaniach wzięło udział ogółem ok. 250 mieszkańców.
Na koniec roku szkolnego podsumowano i rozstrzygnięto konkursy dla dzieci ze szkół wiejskich, na które wpłynęło
łącznie 69 prac. Spośród nich 34 zostało nagrodzonych nie tylko poprzez wydanie ich drukiem w Almanachu
pokonkursowym, ale również, dzięki naszym sponsorom, przekazano dzieciom i młodzieży w formie nagród sprzęt
elektroniczny (np. tablety).
Najważniejszym wydarzeniem w roku pracy Fundacji była oczywiście VI Korytowska Noc Poetów, która odbyła
się 26 sierpnia w Choszczeńskim Domu Kultury, przy ogromnym, nieocenionym wsparciu jego pracowników. Na
początku, najważniejsi goście, wręczyli nagrody dzieciom i młodzieży - laureatom konkursów literackich. Następnie
trzydziestu pięciu twórców prezentujących swoją twórczość nieustannie zmieniało nastrój wieczoru, odbyło się
potrójne „palenie debiutów”, a na zakończenie, najbardziej wytrwałej publiczności ucztę artystyczną ofiarował Jacek
Kawalec w monodramie „Ta cisza to ja”. Można to wszystko zobaczyć w internecie pod
adresem:https://www.facebook.com/Noc-Poetów-146002665807184/
W tym roku rozpoczęliśmy także dwie serie edytorskie: seria „Noc Poetów” dla wydawania poezji bohaterów Nocy
Poetów, oraz seria „Magna cultura” dla wydawania prozy wzbogacającej naszą kulturę. W tym roku udało nam się
wydać dwa tomiki poezji (wspomniany już „Żyj z poezją” Stanisławy Nowak i „Alchera” Ewy Dybowskiej) oraz dwie
publikacje niezwykle cenne z uwagi na ich historyczne i kulturowe znaczenie: wspomnienia „Spod Pacanowa na
Ziemie Odzyskane” ks. kan. Januarego Żelawskiego (w tym roku złotego jubilata kapłaństwa) i „Wilno – krew i łzy.
Ponary” mjra Armii Krajowej Danuty Szyksznian, traktującej o zapomnianej zbrodni niemieckiej na polakach w
Ponarach pod Wilnem podczas II Wojny Światowej. W przygotowaniu są następne publikacje, a cieszy nas niezwykle
fakt, że wydany nakładem Fundacji poemat „Siekierki – poemat o forsowaniu Odry” rozszedł się w nakładzie 2500
egzemplarzy i szykuje się jego drugie wydanie.
Kontynuujemy także spotkania z poezją w wiejskich świetlicach. Po gminie Krzęcin przyszła kolej na naszą
macierzystą gminę Recz, gdzie odbyły się już cztery takie spotkania, gromadząc zainteresowanych słuchaczy
stanowiących dowód na to, jak bardzo takie spotkania są potrzebne. Odbyły się także dwa spotkania w Zieleniewie
(gm. Bierzwnik).
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W ciągu całego roku Fundacja była organizatorem ok. trzydziestu spotkań autorskich w różnych środowiskach i
miejscowościach, w których wzięło udział wielu odbiorców w różnym wieku i z różnych środowisk, np. adepci
wojskowego kursu przygotowującego do służby.
Na koniec roku po raz kolejny Fundacja ogłosiła konkurs poetycki skierowany do młodzieży, który zostanie
rozstrzygnięty na koniec roku szkolnego 2016/2017.
Fundacja była współorganizatorem sympozjum popularnonaukowego „Recz – fantastycznie”. Była to impreza o
charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integrującym środowisko. Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Recza,
Gimnazjum im. A. Długosza w Reczu, Regionalnym Towarzystwem Historycznym Ziemi Choszczeńskiej, we
współpracy z Katedrą Historii Wydz. Teologicznego US, zorganizowane zostało sympozjum poświęcone historii Recza
na tle dziejów regionu. Owocem w/w wydarzenia kulturalno – naukowego będzie wydawnictwo promujące region
zawierające treści historyczne, społeczne, popularyzujące wiedzę o miejscowości, powiecie i regionie, które jest w
stadium redagowania. W ramach imprezy odbyła się "akademia" wspomnieniowa (w klimacie poezji twórców z
Recza), w której udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Recza prezentujący swoje wspomnienia z pierwszych
lat osadnictwa, aktywności społecznej, kulturalnej i oświatowej. Jako formy dodatkowe – odbyła się wystawa
historyczna, video-art, którą licznie odwiedzali mieszkańcy przez cały tydzień 6 – 13 marca.
Fundacja była współorganizatorem złotego jubileuszu kapłaństwa ks. kan. Januarego Żelawskiego, który odbył się
18 czerwca 2016 r. w Brzesku k/Pyrzyc.
Fundacja była współorganizatorem I Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji, organizowanej przez ZLP o/Szczecin.
Fundacja przekazuje comiesięczne stypendium dla najlepszego ucznia Gimnazjum Publicznego w Reczu.
Fundacja w roku 2016 wystąpiła do odpowiednich władz o nadanie odznaczeń:
 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o nadanie Złotej Honorowej Odznaki
Gryfa Zachodniopomorskiego dla ks. kan. Januarego Żelawskiego;
 do Prezydenta RP o nadanie Złotego Krzyża Zasługi dla ks. Kan. Januarego Żelawskiego;
 do Urzędu Miejskiego w Cedyni o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy dla ks. Januarego
Żelawskiego;
 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie Medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”
dla poety Władysława Łazuki.

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.
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:
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Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

52 348,77
0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Darowizny
Dotacje

42 801,04
35 301,04
7 500,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Przychody ze sprzedaży książek
Zwrot kosztów

9 547,73
2 306,00
7 241,73

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
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
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

30 899,31
11 001,73
0,00
2 663,93
180,35
2 483,58
0,00
0,00
0,00
0,00

Pozostałe koszty operacyjne – kwota 0,00 zł
Koszty finansowe – kwota 0,00 zł
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.
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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 wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w łącznej
wysokości 4.449,44 zł brutto.
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 31.12.2016 wynosiło 18.386,83 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.
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 31.12.2016 wynosi 18.386,83 zł.
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Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2016 wynosi 190,00zł.
Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2016 wynoszą 14.196,83 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 otrzymała dofinansowania na działalność zleconą przez:


Województwo Zachodniopomorskie (umowa WKNiDN-II/ZP/1/2016) kwota 2.800,00 zł,



Powiat Choszczeński (umowa 42.2016) kwota 500,00 zł,



Gminę Choszczno (umowa 16/2016) kwota 3.000,00 zł,



Województwo Zachodniopomorskie (umowa WKNiDN-II/ZP/27/2016 kwota 3.000,00 zł,



Gminę Krzęcin (umowa 4/2016) kwota 3.000,00 zł,



Gminę Pyrzyce (umowa EKiS63/16) kwota 1.000,00 zł.

Wszystkie zadania zlecone zostały rozliczone rzetelnie i w wyznaczonym terminie.
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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