SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PS IBBY
za okres: 01.01.2021 – 31.12.2021
na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla
Młodych (Polskiej Sekcji IBBY).
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
swojej działalności (par. 23.3.).
Główna Komisja Rewizyjna w składzie:
Maria Kulik, przewodnicząca
Agnieszka Dobrowolska, sekretarz
Michał Zając
po zapoznaniu się z dokumentami związanymi z działalnością Stowarzyszenia
Przyjaciół Książki dla Młodych, Polskiej Sekcji IBBY, w okresie od 01.01. 2021 r. do
31 grudnia 2021 r., stwierdza:
1. Skarbnik PS IBBY, p. Małgorzata Chojecka opracowała wszystkie dokumenty
finansowe, wśród nich zestawienia składek (w tym dot. osób skreślonych),
deklaracje sponsorskie, wyciągi bankowe, oświadczenia laureatów nagród
pieniężnych, faktury (rachunki), dokumenty CIT i KRS, liczne uchwały dot.
Zmian w składzie zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uporządkowane zostały
zestawienia umów i nagród finansowanych w 2021 roku przez PS IBBY.
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Wszystkie dokumenty znajdują się w Chmurze google, GKR otrzymała link do
zapoznania. Oprócz dokumentów finansowych znajdują się tam protokoły zebrań,
noty jurorskie, projekty graficzne pocztówek, zakładek i innych materiałów
promocyjnych oraz lista BIS konkursu „Książka Roku”. W tym roku było
wyjątkowo dużo zgłoszeń, zarówno literackich i graficznych, ale także do nagrody
za upowszechnianie czytelnictwa.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz bilans roczny za rok 2021 przygotowała
księgowa, Grażyna Grosik.
3. Dnia 9 lutego została zapłacona składka członkowska za rok 2022 na rzecz centrali
IBBY w wysokości 4000 CHF, czyli 17 631,20 PLN po kursie dnia 4,4078 PLN.
4. Zeznanie CIT 8 do Urzędu Skarbowego złożono w terminie.
5. Informacje o stanie finansów:
➢ Salda na dzień 31.XII.2021 roku
- saldo konta bankowego: 28 286,36 PLN
- saldo kasy: 1 105,94 PLN
Dotacja Dzielnicy Mokotów 25 000,➢ Darowizny osób prawnych 13 000,W tym:
Nagrody pieniężne w konkursie
KSIĄŻKA ROKU 7000,Działalność statutowa 5000,-
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6. Liczba członków zwyczajnych PS IBBY - 220 osób, poza tym 3 członków
honorowych i 17 wspierających. Wstępnie deklarację złożyła firma wydawnicza Harper
Collins.
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Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY Główna Komisja Rewizyjna
stwierdza, że w analizowanym okresie Stowarzyszenie, mimo wielu trudności, z których
najważniejszą był wybuch i trwanie pandemii, realizowało z sukcesem 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 związane z integracją
różnych środowisk angażujących się w sprawy książki dla młodych oraz czytelnictwa
dzieci i młodzieży.

Polska Sekcja IBBY uczestniczyła także w krajowym i

międzynarodowym obiegu informacji o książce oraz w międzynarodowych działaniach
na rzecz książki i czytelnictwa młodego pokolenia. W tym okresie odbyło się 8 zebrań
Zarządu, wszystkie mają protokoły. Z lektury tych protokołów widać ogromne
zaangażowanie zespołu, doskonały podział pracy i ciągłe poszukiwanie nowych
rozwiązań, takich jak wykorzystanie podcastów czy współpraca z blogerami
książkowymi dla realizacji zadań. Widać, że zarząd stara się stawiać czoła nowym
wyzwaniom, przede wszystkim poprzez poszukiwanie nowych partnerów. Członkinie
Zarządu

Głównego

były w

stałym

kontakcie mailowym,

facebookowym
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telefonicznym, koordynując realizację poszczególnych zadań.
GKR docenia fakt, że PS IBBY obejmuje swoim patronatem coraz liczniejsze
imprezy, konkursy i festiwale, istotne dla obszaru książki dla dzieci, starając się, aby
właśnie nagrody IBBY były obecne podczas tych wydarzeń. Zainicjowana w zeszłym
roku współpraca z Fundacją „Polki mogą wszystko” nadal się rozwija, wznowiona
została, przyznawana wspólnie w ramach konkursu „Książka Roku” nagroda specjalna
za

tekst,

poruszający

ważne
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niepełnosprawność), laureatką została Katarzyna Ryrych i jej książka Wyspa mojej
siostry. Książki pokonkursowe zostały przekazane dla tej fundacji, z myślą o młodych
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czytelnikach, uczęszczających do świetlic środowiskowych. Rozpoczęta w roku 2019
współpraca sponsorska z firmą SOKRATES została zawieszona do czasu odzyskania
przez tę firmę stabilności finansowej, nadal sponsorem (m.in. nagród w konkursie) jest
„Psychologia Edukacyjna”. Po raz kolejny PS IBBY zgłosiła kandydatury na Listę
Honorową oraz do nagrody ALMA, naszymi nominatami są Józef Wilkoń i Paweł
Pawlak.
W analizowanym okresie kontynuowano tradycyjne patronaty nad wydarzeniami
oraz

innymi imprezami związanymi z książką dla dzieci i młodzieży, pojawiło się

także sporo nowych, m.in. Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Ojce i
Dziatki”, Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, akcja „Ratownicy
Czytelnictwa” oraz międzynarodowa akcja „Przerwa na czytanie”. Byliśmy też
ponownie bardzo aktywni podczas Kongresu Książki w ramach festiwalu Conrada. Przy
każdym stoliku branżowym (autorzy, wydawcy, księgarze) siedzieli przedstawiciele
IBBY, rozmowy i dyskusje będą kontynuowane w przyszłym roku. Cenną inicjatywą
jest powstanie Dyskusyjnych Klubów Książki (tu widać kompetencje zarządu w
wykorzystaniu nowych mediów), oraz rosnąca obecność w mediach tradycyjnych, jak
radio i blogi. Polska Sekcja IBBY pełni też rolę opiniotwórczą, angażując się w
problemy środowiskowe ludzi książki.
Polska Sekcja IBBY jest od dawna obecna w Internecie, a umiejętności zarządu
w tym zakresie okazały się być nieocenione w czasie pandemii. Było to widoczne
podczas prezentacji wyników konkursu „Książka Roku”, pojawiła się możliwość
dyskusji na książkami na platformie ZOOM. Rośnie liczba fanów, obserwatorów i
followersów. Powstał film promujący IBBY, jest do obejrzenia na kanale You Tube.
Mamy 24 filmiki o Książce Roku (wywiady z jurorami), a galę z wręczania nagród
obejrzało 90 000 osób. Dzięki temu PS IBBY interaktywnie wspiera promocję książki
dla młodego czytelnika, a także zacieśnia kontakty z zaprzyjaźnionymi instytucjami,
m.in. z Unią Literacką, Stowarzyszeniem Tłumaczy i Fundacją Powszechnego Czytania.
Szczegółowy opis aktywności PS IBB zawiera sprawozdanie merytoryczne.
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Główna Komisja Rewizyjna wysoko ocenia działania zarządu, zwłaszcza w
zakresie nowych mediów i działań promocyjnych, w tym stworzenie i kontynuację „listy
BIS” (książek ciekawych, wartych czytania, choć nie nagrodzonych), działania na You
Tube i na Instargamie, aktywność wystawy ilustracji (w samym tylko Grodzisku
Mazowieckim obejrzało ją pon. 1000 osób)), istotna jest obecność w radiu i na licznych
konferencjach i szkoleniach, przede wszystkim dla nauczycieli i bibliotekarzy.
GKR docenia różnorodne starania, jakie zarząd czyni na rzecz poprawy sytuacji
finansowej, zwłaszcza, że zrezygnowaliśmy z dotacji ministerialnej.

Warto

podkreślić, że mamy dodatni wynik finansowy i poprawiła się znacząco ściągalność
składek członkowskich.
Dziękując Zarządowi Polskiej Sekcji IBBY za kolejny udany rok pracy na rzecz
Stowarzyszenia i życząc spełnienia ambitnych planów i zamierzeń, GKR stawia
wniosek o zatwierdzenie sprawozdań.
Główna Komisja Rewizyjna:
1. ……………………………….
2. ………………………………
3. ………………………………

Warszawa, 30 sierpnia 2022
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