
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

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 2015 Fundacja realizowała cele statutowe poprzez:

Wydarzenie Data i miejsce Opis

16. Majowy Buum
Poetycki

11-14.05.2015
Akademickie

Centrum Kultury i
Sztuki OdNowa,
ul. Gagarina 37A,

Toruń

Fundacja smacznego! była
współorganizatorem XVI 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:
Granice

Opis projektu:

Obserwatorium miejskie jest festi-
walem realizowanym w przestrzeni 
miejskiej Torunia od 2012 roku. Pro-
jekt, powstały z inicjatywy Fundacji 
Smacznego!, skupia się na zjawiskach
peryferyjnych, osobnych i efemerycz-
nych.

W edycji 2015 Obserwatorium 
miejskiego: Granice Fundacja 
Smacznego! przeniosła poszukiwania 
artystyczne poza obszarem centrum 
miasta. Projekt zakładał artystyczne 
badanie miejsc znaczących dla 
obecnego i przyszłego charakteru 
Torunia jako miasta rozwijającego się 
i zmieniającego także poza obszarem 
Starówki. Zaproszeni artyści z terenu 
całej Polski, wraz ze specjalistami 
z dziedziny antropologii, urbanistyki 



17 czerwca 2015 

18 czerwca 2015 
Galeria Miłość w

Toruniu

i ekologii, podejęli się twórczej 
analizy i komentarza na temat 
peryferyjnych i granicznych dzielnic 
Torunia. Przenieśliśmy twórczość 
artystyczną w miejsca na co dzień jej 
pozbawione, osadzając 
„Obserwatorium” w unikalnym 
kontekście miejskim. Podjęty temat 
rozlewania się miast i peryferii od 
kilku lat stale gości w rozważaniach 
nad przyszłością miast polskich, 
rozwoju krajobrazu kulturowego oraz 
związanych z tym szans i zagrożeń. 
Prace nad projektem doprowadziły do
zgromadzenia i upowszechnienia 
wiedzy na temat dzielnic 
peryferyjnych Torunia. Oczekiwać 
można, że w wyniku uczestnictwa w 
plenerze, seminarium  i wystawie u 
pewnej grupy mieszkańców Torunia  
nastąpiło zwiększenie stanu wiedzy 
na ich temat, co przełoży  się na 
lepszą znajomość miasta przez jego 
mieszkańców , docenienie jego 
różnorodności, dostrzeżenie i 
zdefiniowanie potencjału 
kulturotwórczego obszarów leżących 
poza centrum miasta. W tym aspekcie
efekty projektu będą trwałe. 

Harmonogram działań w ramach
projektu: 

Spotkanie z mieszkańcami osiedla
Stawki (17.06 – skwer przy ul.

Hallera

Seminarium (18.06) – 2 wykłady i 
dyskusja wykłady:  Centrum – 
peryferia. Między etnografią, 
animacją i sztuką - wykład dr Ewy 
Chomickiej 
Centra i peryferie życia społecznego 
mieszkańców stref podmiejskich 
małych i średnich miast Dolnego 
Śląska – wykład dr hab. Katarzyny 
Kajdanek

Co ogranicza miasto?
Dyskusja / uczestnicy: Konrad Bu-
rzyński, dr hab. Katarzyna Kajdanek, 
Aleksandra Lewandowska, Ewa 
Chomicka, Anna Stasiak

Warsztaty terenowe (19-20.06) Zwie-



19-20 czerwca 2015
Przestrzeń miejska

Torunia

31 lipca- 2 czerwca
2015 

Przestrzeń miejska
Torunia

22 sierpnia – 6 
września 2015 

Galeria Miłość w 
Toruniu 

dzanie peryferiów Torunia (19.06) z 
artystami, omawianie pierwszych po-
mysłów na prace artystyczne. Ułoże-
nie programu pleneru.

Plener. Spotkania wszystkich 
artystów. Praca artystów nad ich 
projektami w dzielnicach 
peryferyjnych. 

Otwarcie wystawy w Galerii Miłość. 
Efekty prac plenerowych zaprezento-
wane zostały na wystawie w Galerii 
Miłość w Toruniu – rezultaty pleneru 
pokazała  wystawa dostępna szerokiej
widowni. Wysoka frekwencja na 
otwarciu wystawy (ok. 100 osób) 
mimo wakacyjnego okresu (otwarcie 
22 sierpnia)  pokazała, że Obserwato-
rium Miejskie, jest imprezą „zado-
mowioną” w lokalnym środowisku. 

 

7. Fundacja podjęła następujące uchwały:
            Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014.
            Uchwała o podziale zysku z roku 2014.

Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych 
przewidzianych dla jednostek mikro

            Uchwała w sprawie polityki rachunkowości.

8. Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 22300,00 zł z działalności statutowej odpłatnej. 
Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 22300,01 zł.

            Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 14575,42 zł
            Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 14159,08 zł
            Koszty administracyjne wyniosły 477,75 zł
            Fundusz  statutowy wynosi 1100,00 zł.

9. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę. Fundacja  zatrudniała 1 
pracownika na umowę zlecenie (obsługa księgowa). Fundacja zawarła 39 umów o dzieło z 
artystami i kuratorami projektów. Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymywali 
wynagrodzeń za pełnienie swoich funkcji.

10. Fundacja nie udzielała żadnych  pożyczek.

11. Fundacja w roku 2015 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 2014. W 2015 do Urzędu Skarbowego został 



odprowadzony podatek z tytułu umów o dzieło w wysokości: 3172 zł. W 2015 
odprowadzono do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w 
kwocie 198,78 zł.

14.  W 2015 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola


