
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

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 2016 Fundacja realizowała cele statutowe poprzez:

Wydarzenie Data i miejsce Opis

17. Majowy Buum
Poetycki

16-18.05.2016
Klub OdNowa,

ul. Gagarina
37A,
Toruń

Fundacja smacznego! była współorganizatorem 17.
Majowego 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. Głównym organizatorem

imprezy jest Akademickie Centrum Kultury i Sztuki
OdNowa w Toruniu

Obserwatorium
Miejskie: Zasoby

Projekt
całoroczny. W

ramach
wydarzenia
odbyły się:

5.05.2016
-spotkanie

inaugurujące
projekt

10-11.06.2016
– seminarium

naukowe i
warsztaty

terenowe z
udziałem
artystów i
badaczy

8-10.07.2016-
plener

27.08-
25.09.2016 -

wystawa 

„Obserwatorium Miejskie” jest festiwalem realizowa-
nym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. 
Projekt, powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego!, 
skupia się na zjawiskach peryferyjnych, osobnych 
i efemerycznych.

Tegoroczna edycja  „Obserwatorium Miejskiego” 
poświęcona jest kategorii zasobów.
Projekt zakłada rozłożone w czasie działania 
obejmujące spotkania, seminarium, plener oraz 
wystawę – oparte na współpracy w 
interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów 
i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, 
ekonomii, socjologii) zogniskowane wokół hasła 
„zasoby”.
Kategoria zasobów jest obecnie bardzo często 
używana do naukowego, a także potocznego opisu 
kluczowych dla człowieka sektorów: gospodarki, 
zaopatrzenia w energię, ochrony przyrody itd. Dlatego
też dostrzegamy potrzebę podjęcia szerszego 
humanistycznego i artystycznego namysłu nad tą 
kategorią.
Projekt zakładał wykorzystanie lokalnego kontekstu 
Torunia dotykając kwestii życia ludności, estetyki 
miejskiej, historii lokalnej itp. W zrealizowanej edycji,
mimo, że wybrany został temat uniwersalny, także 



uwzględniony będzie kontekst lokalny – materiałem 
do pracy dla artystów będą zasoby lokalne (struktury 
społeczne, organizacja zasobów komunalnych 
w Toruniu, problemy ekologiczne regionu itp.).
Partnerem projektu była toruńska Galeria Miłość – 
niezależna autorska galeria sztuki współczesnej. W 
przestrzeni Galerii odbyło się większość działań 
projektowych.

Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy 
Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego

Współpraca z
Akademickim Centrum

Kultury i Sztuki
OdNowa w Toruniu

Cały rok,
AKCiS Od

Nowa

Fundacja współpracowała z Akademickim Centrum 
Kultury i Sztuki OdNowa w Toruniu przy organizacji 
wydarzeń takich jak: Od Nowa Jazz Festival, Wieczór 
Podróżnika, Art Club, Festiwal  Watch Docs, Slam 
Poetycki, zapewniąjąc wsparcie organizacyjne przy re-
alizacji tych imprez.

7. Fundacja podjęła następujące uchwały:
Uchwała w sprawie przystąpienia do grupy inicjatywnej powołującej związek stowarzyszeń 
pod nazwą Federacja Kulturotwórców

            Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2015.
            Uchwała o o pokryciu straty roku 2015.

8. Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 17025,00 zł z działalności statutowej odpłatnej. 
Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 17025,00 zł.

            Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 15950,00 zł
            Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 15773,38 zł
            Koszty administracyjne wyniosły 85,49 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 35 umów o dzieło. 
Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń za pełnienie swoich funkcji.

10. Fundacja nie udzielała żadnych  pożyczek.

11. Fundacja w roku 2016 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 2015. W 2016 do Urzędu Skarbowego został 
odprowadzony podatek z tytułu umów o dzieło w wysokości: 2816,00 zł.

14.  W 2016 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola


