SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PS IBBY
za okres: kwiecień 2014 – marzec 2015,
przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół
Książki dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY) w dniu 18 kwietnia 2015 roku
Zgodnie ze Statutem Polskiej Sekcji IBBY

Główna Komisja Rewizyjna:

zobowiązana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu
działalności Stowarzyszenia zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym
(par. 23.1.) oraz do złożenia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków ze
swoje działalności (par. 23.3.).
Główna Komisja Rewizyjna w składzie:
Danuta Świerczyńska-Jelonek, przewodnicząca
Liliana Bardijewska, sekretarz
Anna Czernow-Dreger
po zapoznaniu

się

z dokumentami związanymi z działalnością Stowarzyszenia

Przyjaciół Książki dla Młodych, Polskiej Sekcji IBBY, w okresie od kwietnia 2014 r.
do 31 marca 2015 r., a więc w czasie czwartego roku pracy obecnego Zarządu
Głównego, stwierdza:
1. Wstępne robocze roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało przygotowane
przez Skarbnika PS IBBY, p. Ewę Zienkiewicz.
2. Raporty kasowe za rok 2014 opracowane zostały przez Skarbnika PS IBBY.
Załączone do raportów kasowych druki KP, KW oraz faktury (rachunki)
uporządkowane są według dat oraz według pozycji zajmowanych w raporcie.
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Wyciągi z konta bankowego uszeregowane są według dat. Uporządkowane zostały
zestawienia umów i nagród finansowanych w 2014 roku przez PS IBBY.
3. Bilans roczny za rok 2014 przygotował p. Andrzej Samborowski, licencjonowany
księgowy prowadzący finanse PS IBBY.
4. Została zapłacona składka członkowska PS IBBY za rok 2014 na rzecz centrali IBBY
w wysokości 10 671,90 PLN.
5. W 2014 roku rozliczenia z Urzędem Skarbowym dokonano w terminie.
6. Informacje o stanie finansów:
Salda na dzień 31.XII.2014 roku
- saldo konta bankowego: 7 658,77 PLN
- saldo kasy: 0,23 PLN
Z tytułu składek członkowskich w roku 2014 wpłynęło: 6 301 PLN
Darowizny:
- Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates 10 000 PLN;
- LOTOS POLIGRAFIA SP. Z O.O. 10 000 PLN
- składki członków wspierających: 2 600 PLN.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r:
1. z tytułu składek wpłynęło:
•

Od członków zwyczajnych: 3100 PLN

•

Od członków wspierających: 0

•

Darowizna: 10 000 PLN LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o.

2. Salda na dzień 31 marca 2015 roku:
Usunięto: 60,85

- stan kasy: 45,63 PLN
- stan konta bankowego: 20 022,77 PLN
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7. Na zadanie statutowe „Konkurs Książka Roku 2014”

PS IBBY otrzymała

20 000 PLN dotacji z MKiDN. Ogólny koszt realizacji zadania: 30 734 PLN.
Różnice sfinansowano ze środków własnych pozyskanych przez Zarząd PS IBBY.
Rozliczenie dotacji złożono w terminie.
8. Zdania „Wręczenie medali IBBY” sfinansowano ze środków własnych,
pozyskanych przez Zarząd PS IBBY (950 PLN).
9. Liczba członków PS IBBY - 214 osób, w tym pięcioro członków honorowych.
10. Aktywni członkowie wspierający PS IBBY - w 2014 roku wpłacili składkiWydawnictwo Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Media Rodzina, Agencja
Artystyczna AUTOGRAF, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Miejska
Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

Po

zapoznaniu się

z

dokumentacją prac

Zarządu

Polskiej

Sekcji

Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY Główna Komisja
Rewizyjna stwierdza, że w analizowanym okresie Stowarzyszenie realizowało
określone statutem

zadania w zakresie: wspierania oraz promocji książki

wartościowej literacko, plastycznie i edytorsko, a także promowania polskiej
literatury dla młodego czytelnika w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie
realizowało również cele statutowe

związane z integracją różnych środowisk

angażujących się w sprawy książki dla młodych oraz czytelnictwa dzieci i
młodzieży.

Polska

Sekcja

IBBY

uczestniczyła

międzynarodowym obiegu informacji o książce

także

w

krajowym

i

oraz w międzynarodowych

działaniach na rzecz książki i czytelnictwa młodego pokolenia. W tym okresie
odbyły się trzy zebrania Zarządu, a jego członkowie byli w stałym kontakcie
mailowym,

facebookowym

i

telefonicznym,

poszczególnych zadań.
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W 2014 roku odbyły się dwie ważne imprezy PS IBBY - kolejna edycja konkursu
„Książka Roku” oraz wręczenie Medali za całokształt twórczości dla pisarza
(Małgorzata Strzałkowska) i ilustratora (Maria Uszacka). Wzorem ubiegłego roku
obie uroczystości - konkursowa i medalowa - odbyły się osobno. Pierwsza w
gościnnych progach Miejskiej Biblioteki m. st. Warszawy, zaś druga - w równie
gościnnym Muzeum Literatury. Wręczeniu Medali towarzyszyło wręczenie
Dyplomów pierwszym Honorowym Członkom PS IBBY, nominowanym przez
uczestników Walnego Zebrania z 12.04.2015 r. - Wandzie Chotomskiej, Joannie
Papuzińskiej, Joannie Kulmowej, Hannie Lebeckiej oraz Bohdanowi Butence.
Kolejną odsłoną tej uroczystości było uhonorowanie medalami Gloria Artis dwóch
pań zasłużonych dla rozwoju polskiej ilustracji - Bożeny Truchanowskiej oraz Marii
Grażyny Szpyry. Na obu imprezach frekwencja była stuprocentowa, a w prasie
ukazały się noty informacyjne. Komisja Rewizyjna wyraża uznanie dla Pani Prezes
Marii Kulik oraz jej współpracowników z grona Zarządu i spoza Zarządu za
profesjonalne i sprawne zorganizowanie obu tych dużych imprez, wymagających
koordynacji wielu zadań i osób.
Towarzyszące tym uroczystościom bogate materiały informacyjne (ulotki i
plakaty) o laureatach i nagrodzonych książkach dobrze służyły promocji literatury dla
dzieci w bibliotekach, szkołach i domach kultury. Zaś pokonkursowa wystawa
książek cieszyła się wielkim zainteresowaniem, wędrując po całej Polsce (Lublin,
Stare Miasto, Milanówek, Bydgoszcz, Wrocław, Opole).
GKR zauważa, że PS IBBY wspiera rozwój czytelnictwa i promocję książek
wartościowych artystycznie poprzez obejmowanie swoim patronatem coraz
liczniejszych imprez, konkursów i festiwali istotnych dla obszaru książki dla dzieci.
W analizowanym okresie były to: XXI Słupska Wiosna Literacka, Festiwal Książki
dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” w Arkadach Kubickiego, Konkurs Literacki dla
Dzieci „Młodzi twórcy literatury” (Książnica Płocka), „Mały Kinematograf”
(Muzeum Kinematografii w Łodzi), III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z
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cyklu „Kultura czytelnictwa młodego pokolenia” (Katedra Bibliotekoznawstwa UŁ),
„Książka jest OK” (Powiatowa i Miejska Biblioteka w Pile), Festiwal Literatury
Dziecięcej - Kraków, Warszawa, Wrocław, Międzynarodowy Konkurs Jasnowidze
(Wydawnictwo Dwie Siostry), Targi Książki w Krakowie, Warszawskie Targi
Książki, Poznańskie Targi Książki dla Dzieci.

GKR z stwierdza, że PS IBBY jest cenionym partnerem prestiżowych instytucji
państwowych i kulturalnych takich jak: Instytut Książki, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, miesięcznik Nowe Książki, Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy, Biblioteka Publiczna dzielnicy Warszawa – Śródmieście, Muzeum
Literatury, Centrum Literatury dla Dzieci w Oświęcimiu, ASP we Wrocławiu,
Stowarzyszenie KLANZA, Targi Książki (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław),
Murator Expo, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Muzeum Kinematografii.

PS IBBY

coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w krajowym i

międzynarodowym środowisku literackim i edytorskim, nominując autorów i
konkretne tytuły do

polskich oraz międzynarodowych nagród, uczestnicząc w

międzynarodowych wydarzeniach (m.in. Biennale Ilustracji w Bratysławie),
zgłaszając kandydatury do liczących się nagród i wyróżnień takich jak: Lista
Honorowa IBBY, Nagroda m. st. Warszawy, Nagroda ASAHI, Transatlantyk, Polska
Sekcja IBBY stara się uczestniczyć w międzynarodowym obiegu informacji o pracach
narodowych sekcji IBBY.

Polska Sekcja IBBY jest także obecna w internecie. Dzięki talentom Dariusza
Rekosza – projektanta strony i jej administratora - strona www.ibby.pl

jest

nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym odbiorcom medium. Obsługą merytoryczną
strony zajmują się: Magdalena Kremer, Michał Zając oraz Maria Kulik. Profil
Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook nadal prowadzi Anna Maria
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Czernow. Dzięki stronie www oraz Facebookowi PS IBBY interaktywnie wspiera
promocję książki dla młodego czytelnika, a także zacieśnienia kontakty z
zaprzyjaźnionymi instytucjami polskimi i zagranicznymi.

GKR docenia różnorodne starania Pani Prezes Marii Kulik w pozyskiwaniu
sponsorów dla statutowej działalności PS IBBY oraz opłacenia składki za
przynależność Polskiej Sekcji do międzynarodowej społeczności IBBY. Dzięki nim
Polska Sekcja IBBY przetrwała zawirowania finansowe związane ze znacznym
podwyższeniem składki. Głównymi sponsorami w omawianym okresie były: Grupa
Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES, firma LOTOS Poligrafia, a także Instytut
Książki – grantodawca konkursu „Książka Roku” oraz MKiDN – fundator nagród
okolicznościowych dla obu Medalistek.
GKR dziękuje Zarządowi Polskiej Sekcji IBBY za czwarty i ostatni w tej
kadencji rok pracy na rzecz stowarzyszenia. Szczególne wyrazy uznania GKR kieruje
w stronę Pani Skarbnik Ewy Zienkiewicz, która zajmowała się sprawami
finansowymi PS IBBY. Ustępującej Pani Prezes Marii Kulik za ogrom pracy i
zaangażowania emocjonalnego włożony w działalność Stowarzyszenia należy się
podziw i wdzięczność.

Ponadto:
1. Po tegorocznym doświadczeniu finalizowania sprawozdania finansowego IBBY za
rok 2014 przygotowanego przez Skarbnika IBBY i przedłużającym się oczekiwaniu
na bilans finansów IBBY za rok 2014 dokonany przez licencjonowanego księgowego,
bilans, który weryfikuje dane sprawozdania finansowego IBBY, Główna Komisja
Rewizyjna widzi potrzebę regularnego, częstszego ( np. raz w miesiącu) sprawdzania
raportów kasowych.
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2. Kontynuowanie współpracy z Księgowym dotychczas przygotowującym roczny
bilans IBBY poddajemy pod rozwagę nowego Zarządu i pozostawiamy do jego
decyzji.

Główna Komisja Rewizyjna:
1. ……………………………….
2. ………………………………
3. ………………………………

Warszawa, 13 kwietnia 2015 roku
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