
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

1. FUNDACJA smacznego!

ul. Podgórna 72A/55, 87-100 Toruń
data wpisu do KRS 25.10.2010
KRS: 0000368231
REGON: 340830764

2.Członkowie zarządu:

Maria Niemyjska – prezes
Pamela  Granatowski – wiceprezes
Lech Nienartowicz – członek

3.Cele statutowe:

Wspieranie kultury i sztuki w Polsce i na świecie;
Wspieranie artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
Stwarzanie warunków do rozwoju młodych twórców;
Wspieranie wszelkich dziedzin sztuki oraz działalności kulturalnej;
Inspirowanie twórczych działań w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;
Tworzenie projektów i działań służących rozwojowi kultury i sztuki;
Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
Promocja młodych talentów;
Promocja innowacyjnych działań artystycznych i kulturalnych;
Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury, sztuki współczesnej i humanistyki;
Stwarzanie możliwości do realizacji wszelkich akcji i przedsięwzięć artystycznych oraz 

kulturalnych, artystom profesjonalnym i nieprofesjonalnym;
Współpraca z młodzieżą szkolną, akademicką w celu rozwoju osobistego młodych ludzi, jak i 

rozwoju sztuki i kultury;
Propagowanie sztuki w miejscach publicznych;
Upowszechnienie sztuki dla ogółu odbiorców;
Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki;
Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i edukacja w tym zakresie;
Działania na rzecz ochrony zdrowia, szczególnie edukacja w zakresie właściwego sposobu 

odżywiania i aktywności fizycznej;
Działania na rzecz wspierania inicjatyw społecznych, w tym wspieranie rozwoju trzeciego sektora 

oraz działania dobroczynne
Zorganizowanie i prowadzenie biura.

4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Realizację konkretnych projektów artystycznych;
Przeprowadzanie konkursów w tym grantowych;
Fundowanie stypendiów dla młodych twórców;
Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla artystów i osób związanych z kulturą;
Organizowanie imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki, w

tym  wystaw,  pokazów  i  koncertów,  plenerów,  festiwali,  warsztatów,  konferencji  oraz
konkursów;

Organizowanie  imprez  związanych  z  ochroną  środowiska  oraz  ochroną  zdrowia,  wspieraniem
inicjatyw społecznych, dobroczynnością w tym także promocję wyżej wymienionych poprzez



działania artystyczne.
Działalność edukacyjną,  wydawniczą i badawczą w zakresie kultury,  ochrony zdrowia,  ochrony

środowiska i wspierania inicjatyw społecznych;
Odpłatną działalność statutową pożytku publicznego w formie:

a)  organizacji  imprez  kulturalnych,  związanych  z  ochroną  środowiska,  ochroną  zdrowia,
wspieraniem inicjatyw społecznych, dobroczynnością zleconych Fundacji przez inne podmioty
b)  organizacji  imprez  obejmujących  pobieranie  opłat  za  wstęp  lub  uczestnictwo  w  tym
warsztatów, konferencji itp.
c)  sprzedaży  wytworzonych  w  toku  działalności  statutowej  dóbr,  np.  wydawnictw  (w  tym
wydawnictw muzycznych), dzieł sztuki i innych przedmiotów

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji
 Prowadzenie programów stypendialnych;
Prowadzenie działań charytatywnych.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. W roku 2014 Fundacja realizowała cele statutowe poprzez:

Wydarzenie Data i miejsce Opis

15. Majowy Buum
Poetycki

12-15.05.2014
Klub OdNowa,

ul. Gagarina 37A,
Toruń

Fundacja smacznego! była
współorganizatorem XIV Buumu

Poetyckiego.
Majowy BUUM Poetycki to jedna z
największych imprez literackich w

północnej Polsce. Festiwal jest
prezentacją i konfrontacją

niezależnych poetów, magazynów
literackich oraz związanych z nimi

twórców, reprezentujących niezależne
środowisko literackie całego kraju.

Obserwatorium Miejskie:
Propozycje dla Torunia

Opis projektu:

Latem 1971 roku, w związku ze zbli-
żająca się wówczas rocznicą 500-lecia
urodzin Mikołaja Kopernika, zorgani-
zowany został w Toruniu Ogólnopol-
ski Plener Rzeźbiarski, którego celem 
było stworzenie projekty pomników, 
rzeźb i instalacji uświetniających ob-
chody Wielkiego Jubileuszu Koperni-
kańskiego. W plenerze trwającym od 
27 do 31 lipca 1971, wzięło udział po-
nad dwudziestu rzeźbiarzy z całej Pol-
ski. Uczestniczyli w wykładach na te-
mat historii
i urbanistyki Torunia, zwiedzali jego 
poszczególne dzielnice, poznawali 
miasto, obserwowali je. Owocem spo-
tkania artystów z miastem stały się 32 
projekty prezentowane na wystawie 
„Propozycje dla Torunia” w toruńskim
BWA w grudniu 1971, z których w 



następnym roku wybrano 3 i przezna-
czono do realizacji. Z okazji obcho-
dów kopernikańskich w 1973 roku 
także w Bydgoszczy odbył się podob-
ny plener rzeźbiarski (sierpień-wrze-
sień 1973 r.) zorganizowany
z inicjatywy plastyka Miejskiego Le-
ona Romanowa przez Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej oraz Za-
rząd Okręgu Związku Polskich. Celem
było wzbogacenie Bydgoszczy w pla-
stykę monumentalną wykonaną we 
współpracy z zakładami przemysło-
wymi „Zachem” i „Famor”.

Od lat 60. XX wieku w różnych mia-
stach Polski odbywały się duże plene-
ry artystyczne mające na celu stworze-
nie oprawy plastycznej miast – były 
one odpowiedzią artystów na problem 
dynamicznie zachodzących zmian 
przestrzeni miast, związanych m.in. z 
usuwaniem zniszczeń wojennych i in-
tensywną rozbudową mieszkaniową. 
Niektóre z tego typu wydarzeń zostały
znakomicie opracowane, a rzeźby na 
nich stworzone stanowią do dziś wizy-
tówkę miast (np. Biennale Form Prze-
strzennych w Elblągu), natomiast ple-
nery naszego regionu zostały niemal 
całkowicie zapomniane.

„Obserwatorium miejskie: Propozycje 
dla Torunia” jest rozwinięciem tematu
toruńskiego pleneru miejskiego: odpo-
wiada na wychodzącą od lokalnego 
środowiska artystycznego potrzebę za-
poznania się z zapomnianą częścią ar-
tystycznej historii regionu, ale także 
proponuje spojrzenie na plenery z lat 
70 w szerszym kontekście. Dziś także 
istotny i szeroko dyskutowany jest 
problem dekoracji i zagospodarowania
przestrzeni miejskiej i współczesna 
perspektywa interesuje nas najbar-
dziej. Dlatego projekt obejmuje nie 
tylko zebranie i opracowanie doku-
mentacji archiwalnej, ale także żywe 
skonfrontowanie współczesnych twór-
ców z całej Polski z wyobraźnią pla-
styczną i przestrzenną lat 70. Przy-
pomnienie, przemyślenie i ocena daw-
nych dokonań nastąpi przez powtórze-
nie pleneru z udziałem współczesnych



7-10 sierpnia 2014,

Przestrzeń miej-
ska Torunia 

10 sierpnia, 17.00, 
park Dolina Ma-
rzeń, Toruń

artystów, którzy będą nawiązywać do 
języka plastycznego rzeźb z lat 70 i 
ówczesnego sposobu myślenia prze-
strzennego, posługując się jednocze-
śnie współczesnymi środkami arty-
stycznymi i praktykując nowoczesne 
podejście do przestrzeni miejskiej.

Harmonogram działań w ramach
projektu: 

4-dniowy plener z udziałem artystów z
całej Polski. Uczestnicy pleneru zapo-
znali się z dokumentacją archiwalną z 
pleneru toruńskiego i bydgoskiego i 
zrealizują własne projekty rzeźb dla 
przestrzeni miejskiej Torunia. W trak-
cie pleneru zaproszeni artyści współ-
pracowali z grupą młodych toruńskich
twórców pracujących w ramach 
PRZEprojektu w Centrum Sztuki 
Współczesnej.
Efektem pracy obu grup były rzeźby 
lub inne interwencje w przestrzeni 
miejskiej.

Artyści:
Karolina Freino
Małgorzata Szymankiewicz
Szymon Kobylarz
Krystian Truth Czaplicki
Łukasz Surowiec
Adam Witkowski
+
Veronika Barankova
Mateusz Bautembach
Magdalena Kosek
Bogna Morawska
Mariusz Pacek
Agata Polny
Marta Przybyłowska
Katarzyna Stępień
Alicja Szukuć

Uroczyste zakończenie pleneru z pre-
zentacją wykonanych prac i dźwięko-
wymi wydarzeniami towarzyszącymi.

Wystąpili: Krzysztof Topolski aka Ar-
szyn (field recording w plenerze), Ka-
rolina Mełnicka (performance ta-
neczny), Zamulan (DJ set), kurator 



11 grudnia 2015–
17 stycznia 2016,
Centrum Sztuki

Współczesnej
„Znaki Czasu” w

Toruniu

sceny dźwiękowej: Pamela Granatow-
ski.

Wystawa poplenerowa w Centrum 
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w 
Toruniu. Wystawie towarzyszył folder 
informacyjny dotyczący projektu. 

 

7. Fundacja podjęła następujące uchwały:
Uchwała w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków 
określonych w art. 10b ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu
Uchwałą o zmianie siedziby fundacji

            Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2013.
            Uchwała o podziale zysku z roku 2013.
            Uchwała o inwentaryzacji składników majątku w roku 2013
            Uchwała o zmianie statutu fundacji smacznego!

8. Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 11800,00 zł z działalności statutowej odpłatnej. 
Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 11800,00 zł.

            Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 18067,65 zł
            Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 17042,46 zł
            Koszty administracyjne wyniosły 149,75 zł
            Fundusz  statutowy wynosi 1100,00 zł.

9. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę. Fundacja nie zatrudniała
żadnych pracowników na umowę zlecenie. Fundacja zawarła 24 umowy o dzieło. 
Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń za pełnienie swoich funkcji.

10. Fundacja nie udzielała żadnych  pożyczek.

11. Fundacja w roku 2014 posiadała rachunek bankowy w banku BGŻ 19 2030 0045 1110 0000
0257 9090

12. Fundacja nie nabyła drogą kupna środków trwałych, nieruchomości ani obligacji. 

13. Fundacja smacznego! złożyła następujące deklaracje podatkowe: CIT – 8 z załącznikiem 
CIT -8O, PIT 4R oraz PIT 8-AR za rok 2013. W 2014 do Urzędu Skarbowego został 
odprowadzony podatek z tytułu umów o dzieło w wysokości: 2086,00 zł.

14.  W 2014 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola


