SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PS IBBY
za okres: marzec 2011 - marzec 2012
przygotowane na Walne Zgromadzenie

Członków

Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla

Młodych (Polskiej Sekcji IBBY) w dniu 31 marca 2012 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 p.1) oraz do przedstawienia sprawozdania
Walnemu Zgromadzeniu Członków (par. 23 p.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

marca 2011 r. do marca 2012 r., a więc w czasie

pierwszego roku pracy obecnego Zarządu Głównego, stwierdza:
1.

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało czytelnie przygotowane przez Skarbnika PS
IBBY, p. Ewę Zienkiewicz.

2.

Bilans roczny przygotuje/przygotował p. Andrzej Samborowski, profesjonalny księgowy prowadzący
finanse IBBY. Raporty kasowe za rok 2011 opracowane zostały przez Skarbnika IBBY. Załączone do
raportów kasowych druki KP, KW oraz faktury (rachunki) uporządkowane są według dat i według
pozycji zajmowanych w raporcie. Wyciągi z konta bankowego uszeregowane są według dat.
Uporządkowane zostały zestawienia umów i nagród finansowanych w 2011 roku przez PS IBBY.

3. Informacje o stanie finansów:
•

Salda na dzień 31.XII.2011 roku:

- stan kasy wynosi: 112,48 PLN
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- saldo konta bankowego: 6 127,54 PLN
•

Z tytułu składek członkowskich w roku 2011 wpłynęło: 9525 PLN.

•

Darowizny:

- od osób prawnych: 9 000 PLN (firma Olesiejuk)
- składki członków wspierających: 4 240 PLN;
•

W 2011 roku rozliczenia z Urzędem Skarbowym dokonano w terminie.

Do PS IBBY należy 186 osób. PS IBBY ma

8 członków wspierających, wydawnictwa: Nasza

Księgarnia, Media Rodzina, Dwie Siostry, Autograf i Bajka, portale: Qlturka.pl i Czasdzieci.pl, a także
Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.
W okresie od 1 stycznia do 15 marca 2012 r. z tytułu składek wpłynęło:
•

Od członków zwyczajnych: 1 435 PLN,

•

Od członków wspierających: 500 PLN.

•

Opłaty za Donga: 6 000 PLN

•

Darowizna: 10 000 PLN (Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates)

•

Salda na dzień 15 marca 2012 roku:

- stan kasy 495,22 PLN
- stan konta bankowego 22 825,7 6 PLN

5. Główna Komisja Rewizyjna przeczytała raport z wykonania zadania „Konkurs i medale Polskiej
Sekcji IBBY”, realizowanego w 2011 r. na który PS IBBY otrzymała dotację z MKiDN w wysokości
43 600 PLN. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 64 200 PLN. Różnice sfinansowano ze
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środków pozyskanych przez Zarząd PS IBBY drogą umów o sponsoring oraz ze środków własnych.
Rozliczenia dokonano 28 stycznia 2012 r.
6. Konkurs Dziecięcy Bestseller „DONG’ organizowany w 2011”: wadium 8000 PLN; całkowity koszt
realizacji: 2403 PLN
Główna Komisja Rewizyjna, by ocenić działalność merytoryczną Stowarzyszenia Przyjaciół
Książki dla Młodych, Polskiej Sekcji IBBY, przeprowadziła analizę dokumentacji pracy Zarządu
Głównego (protokołów z trzech zebrań, okresowych sprawozdań z pracy Zarządu Głównego,
kalendarium prac planowanych w roku 2011, korespondencji wychodzącej i przychodzącej), a
także przeprowadziła rozmowy z kilkoma członkami Zarządu.
Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że w analizowanym
realizowało określone statutem

okresie Stowarzyszenie

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.

W 2011 roku odbyły się kolejne edycje dwóch prestiżowych konkursów organizowanych przez PS
IBBY - „Książka Roku” oraz „Dong”. Medale IBBY otrzymali wybitni twórcy - Anna Onichimowska i
Stasys Eidrigevicius. Pełne sale na galach wręczenia nagród w obu Konkursach świadczą o rosnącym ich
znaczeniu, a sprawny przebieg i pogodna atmosfera obu imprez - o talentach organizacyjnych Prezes
Marii Kulik. Konkurs „Dong” objął patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan
Zdrojewski. Patronat medialny sprawowały: Polskiego Radia .TVP Kultura, TVP 1, portale internetowe

W ubiegłym roku kontynuowane były także zakrojone na szeroką skalę działania IBBY mające
na celu promocję czytelnictwa. Książki nadesłane przez wydawców na oba konkursy zostały
przekazane w darze bibliotekom, , a także Fundacji hospicjum domowego dla dzieci ALMA SPEI..
Przez cały rok po kraju wędrowała wystawa „Konkurs i nagrody PS IBBY”, odwiedzając m. in.
Zieloną Górę, Lublin, Rzeszów i Warszawę.

W analizowanym okresie PS IBBY zintensyfikowała działania w Internecie. Oprócz
prowadzonej od kilku lat strony www, w lutym 2012 r. pojawił się profil Stowarzyszenia na portalu
społecznościowym Facebook. Liczba fanów profilu systematycznie wzrasta (do tej pory PS IBBY
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polubiły 192 osoby, 100 w ciągu pierwszej doby działania profilu). Dzięki możliwościom, jaki daje
Facebook, PS IBBY interaktywnie wspiera promocję książki dla młodego czytelnika, a także
zacieśnienia kontakty z zaprzyjaźnionymi instytucjami polskimi i zagranicznymi.

Znaczenie

IBBY w środowiskach związanych z książka dla młodego czytelnika

potwierdzają liczne prośby o objęcie patronatem rozmaitych imprez czytelniczych, konkursowych i
targowych, takich jak: konkurs literacki im. Astrid Lindgren, portal internetowy Czasdzieci.pl; festiwal
Brombolandia, a także Targi Muratora w Warszawie oraz konkursy: Książka dobrze zaprojektowana,
(ASP Katowice); Młodzi twórcy literatury (Książnica Płocka) i Bazgroł 2012.

Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że PS IBBY jest cenionym partnerem prestiżowych
instytucji kulturalnych - PTWK, Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, Muzeum
Literatury, Muzeum Książki Dziecięcej, Centrum Literatury dla Dzieci w Oświęcimiu, Domu Kultury
Rakowiec.

PS IBBY

zaznacza swoją obecność w środowisku literackim i edytorskim, nominując

autorów i konkretne tytuły do licznych polskich i międzynarodowych nagród (Biennale Ilustracji w
Bratysławie, ALMA, Lista Honorowa IBBY).
Anglojęzyczny newsletter z informacjami o polskich książkach i wydarzeniach z nimi
związanych jest regularnie wysyłany do centrali IBBY i publikowany na jej stronach.

W 2011 roku PS IBBY w osobie Prezes Marii Kulik brała udział w kilku konferencjach
naukowych poświęconych książce dla młodego czytelnika (Międzyzdroje, Oświęcim, Wrocław).

Dokumentacja prac PS IBBY z 2011 roku jednoznacznie potwierdza wytrwałe szukanie
sponsorów, których wsparcie umożliwiłoby pełniejsze finansowanie realizacji

celów statutowych

IBBY. Długie starania Prezes Marii Kulik kierowane do Centrali IBBY o zmniejszenie rocznej składki
przyniosły efekt: obniżono ją w tym roku o 1/3, do 2000CHF. O przychylności Centrali niewątpliwie
zdecydowała wysoka ocena aktywności Pani Prezes na forum międzynarodowym.

Główna Komisja Rewizyjna wyraża uznanie dla Prezes Marii Kulik za aktywność i skuteczność
w pozyskiwaniu sponsorów dla statutowej działalności PS IBBY, co zaowocowało umowami z Firmą
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Księgarską Jacek Olesiejuk, Grupą Edukacyjno-Szkoleniową Sokrates (trzyletnia umowa sponsorska),
firmą PANTA, a także Instytutem Książki oraz MKiDN - głównymi sponsorami konkursu „Książka
Roku”.

Główna Komisja Rewizyjna

uważa wyżej wymienione inicjatywy za ważne dla integracji

środowisk związanych z książką dla młodego czytelnika i podkreśla otwarcie PS IBBY na wszystkie
znaczące środowiska: twórców, wydawców, badaczy i krytyków, a także bibliotekarzy i pedagogów
(współpraca z KLANZĄ).
Wyrażamy uznanie dla Pani Prezes Marii Kulik oraz Pani Skarbnik Ewy Zienkiewicz za staranne
prowadzenie dokumentacji działań i finansów.

Ponadto Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że:
1. Zarząd Główny PS IBBY dołożył wielu starań, by dopełnić rejestracji nowego Statutu.
2. Tegoroczna dokumentacja jednoznacznie i dramatycznie ilustruje ograniczenie możliwości
działania, a co za tym idzie, konieczność realizowania celów statutowych w mniej ambitnym zakresie
niż planowany przez Panią Prezes i Zarząd. Dzieje się tak – przede wszystkim z braku dostatecznych
funduszy na realizację zadań. Kluczowe zobowiązania, takie jak udział w międzynarodowym obiegu
informacji o książce oraz promocja polskiej książki za granicą, musiały ulec ograniczeniu w
stosunku do lat poprzednich.
3. Dokumentacja prac PS IBBY w roku 2011 równie jednoznacznie pokazuje nadzwyczajne
zaangażowanie Pani Prezes Marii Kulik w sprawy Stowarzyszenia, nie świadczy natomiast o
solidarnym, zespołowym działaniu Zarządu, co również można uznać za przyczynę konieczności
ograniczenia zakresu realizowanych zadań.

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

Warszawa, 26 marca 2012 rok
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