SPRAWOZDANIE merytoryczne
z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego
za rok obrotowy 2010
(od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r.)

1. Informacje ogólne o Społecznym Towarzystwie Oświatowym
1.1. Nazwa: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)
1.2. Siedziba i adres: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39
1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 października 2001 r.
1.4. Numer KRS: 0000012189
1.5. REGON: 001391959

2. Dane dotyczące członków Zarządu Głównego
Aktualni członkowie (zgodnie z wyborem dokonanym przez IX Zwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów STO w dniach 24-25 kwietnia 2010 r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anna Okońska-Walkowicz – prezes STO
adres:
Zygmunt Puchalski – wiceprezes ZG STO
adres:
Wiesław Suchowiejko – wiceprezes ZG STO
adres:
Andrzej Kryszeń – skarbnik ZG STO
adres:
Andrzej Faracik – sekretarz generalny ZG STO
adres:
Ewa Borgosz – członek ZG STO
adres:
Ewa Maria Drozdowska – członek ZG STO
adres:
Dariusz Florczak – członek ZG STO
adres:
Anita Iskierka – członek ZG STO
adres:
Krzysztof Kwiatkowski – członek ZG STO
adres:
Krystyna Norwa – członek ZG STO
adres:
Andrzej Obałek – członek ZG STO

13.

adres:
Jolanta Truszewska – członek ZG STO
adres:

3. Cele statutowe STO
Według art. 7 statutu: Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych
zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci,
młodzieży i dorosłych.

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
4.1. Dla realizacji celów Społeczne Towarzystwo Oświatowe na obszarze całego kraju:
1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczowychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe,
zwane dalej szkołami;
2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków
społecznych;
3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele
działania zbliżone są do celu Towarzystwa;
3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej;
3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię
Europejską;
4) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje
wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego
nowych form;
6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych
w dziedzinie oświaty i wychowania;
7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób
niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera
inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
4.2. Członkowie Towarzystwa zorganizowani są w kołach. Główną formą działalności Kół STO
jest prowadzenie placówek oświatowych.
• Koła Terenowe (nieposiadające osobowości prawnej) - w liczbie 5.
• Samodzielne Koła Terenowe (posiadające osobowość prawną po spełnieniu warunków
określonych statutem) – w liczbie 81. Koła te prowadzą łącznie 156 placówek (szkół i
przedszkoli).
• Zarząd Główny STO prowadzi placówkę – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Samodzielne Koła Terenowe są organami założycielskimi swoich szkół, prowadzą odrębną
gospodarkę finansową, same rozliczają się z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Prowadzone przez nie szkoły są odrębnymi zakładami pracy; funkcje ich
kierowników pełnią dyrektorzy zatrudnieni przez zarządy Samodzielnych Kół Terenowych STO.
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Koła i placówki oświatowe STO realizują samodzielnie cele Towarzystwa w formach
i w zakresach przewidzianych statutem.

5. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
6. Zarząd Główny STO
6.1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy m.in. realizacja kierunków działalności
Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa,
wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadań statutowych. Zarząd Główny, broniąc
interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych
i skomplikowanych sprawach do organów administracji lokalnej i centralnej, występuje
z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne; dba o wizerunek Towarzystwa
w mediach. Codzienną pracę Zarządu wspiera Biuro STO.
6.2. Zarząd Główny STO podjął 51 uchwał – w załączeniu kopie uchwał od nr 1102/10 do nr
1152/11.
6.3. Przychody Zarządu Głównego przedstawiają się następująco:
a) 25% składki członkowskiej zgromadzonej przez koła Towarzystwa; składka członkowska
w STO wynosi 30,00 zł rocznie. Zarządy Samodzielnych Kół Terenowych i Kół Terenowych
STO odprowadzają na rachunek ZG STO 25% kwoty należnych składek członkowskich.
W okresie obliczeniowym kwota wynosiła 20 766,00 zł;
b) 1% wysokości przychodów od czesnego wpłacanego przez rodziców dzieci uczęszczających
do szkół STO, wnoszone na rzecz Zarządu Głównego przez szkoły. Są to środki na prowadzenie
działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych Towarzystwa. W okresie
obliczeniowym kwota wynosiła 702 884,24 zł.
6.4. Koszty działań Zarządu Głównego przedstawiają się następująco:
a) podróże służbowe – 52 006,97 zł,
b) posiedzenia – 3 616,43 zł,

7. Społeczne Towarzystwo Oświatowe nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
8.1. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. STO ma status organizacji
pożytku publicznego, co powoduje, że może otrzymywać takie wpłaty. Przychody w roku
2010 z tego źródła wynosiły 361 162,81 zł.
8.2. Przychody z tytułu realizacji w okresie od 14 stycznia 2011 r. do 15 lipca 2011 r.
projektu „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II Połowie 2011” w ramach
umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – 83 618,57 zł.
8.3. Przychody z tytułu realizacji w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 15 lipca 2011 r. projekt
„Litewsko- polski obóz turystyczno-rekreacyjno-sportowy w mieście partnerskim
Alytus” - 4 500,00 zł
8.4. Darowizny na realizację innych celów statutowych Towarzystwa– 9 447,73 zł
8.5. Odsetki bankowe – 17 651,90 zł.
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8.6. Zwrot kosztów zatrudnienia w Biurze STO osób niepełnosprawnych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21 258,16 zł.
8.7. Zwrot kosztów wykonania odznak STO tj. wpływy z kół terenowych STO za Srebrne
Odznaki– 100,00 zł.
8.8. Zwrot kosztów usług prawniczych – 5 075,40 zł.
8.9. Przychody z tytułu zaległego czesnego – 1 200,00 zł.
8.10. Pozostałe przychody operacyjne (w tym wynik finansowy roku 2009 – 340 956,14 zł) –
340 960,44 zł.

9. Informacja o poniesionych kosztach:
9.1. Na realizację celów statutowych ogółem 390 926,02 zł, w tym m.in.:
a) Dotacje dla kół i szkół STO – 255 053,00 zł;
b) Dotacje na zmniejszenie czesnego (fundusz stypendialny) uczniów osiągających dobre
wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 62 950,00 zł;
c) XVI Konferencja Programowa dla Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół w Legnicy –
26 786,90 zł;
d) Konferencja Dyrektorów Szkół Warszawskich – 4 544,11 zł;
e) Konferencja Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w Warszawie – 70,00 zł;
f) Konferencje Prezesów Kół STO w Warszawie – 461,32;
g) Wakacyjna Szkoła STO w Bornem Sulinowie, cykle szkoleń dla wychowawców,
dyrektorów szkół i prezesów kół – 12 049,99 zł;
h) Spotkanie dla księgowych Szkół i Kół STO w Warszawie – 2 000,00 zł;
i) Przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego – 656,88 zł;
j) Złota Odznaka STO – 14 410,17 zł;
k) Składka członkowska w European Forum for Freedom in Education (EFFE), organizacji
pozarządowej działającej w obszarze oświaty, której STO jest członkiem od maja 2011 r. –
1 613,84 zł;
l) Promocja Stowarzyszenia – 8 355,85 zł;
ł) Dofinansowanie działalności statutowej Koło Terenowe nr 235 STO w Namysłowie –
907,68 zł;
m) Zakup wyposażenia do przeprowadzania szkoleń – 1 066,28 zł.
9.2. Na administrację ogółem – 254 756,08 zł, w tym m.in.:
a) czynsz za wynajem siedziby i energia – 63 663,54 zł;
b) usługi obce, tj. opłata za łączność telefoniczną, usługi pocztowe, ubezpieczenia, ochrona,
koszty bankowe oraz obsługę rachunkową Biura i ZG STO – 145 583,48 zł;
c)podatki i opłaty – 417,00 zł;
d) amortyzacja – 22 391,17 zł;
e) zużycie materiałów – 13 534,36 zł;
f) podróże służbowe – 8 028,05 zł;
g) pozostałe koszty – 1 138,48 zł.
9.3. Pozostałe koszty finansowe i operacyjne ogółem – 200,51 zł, w tym:
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a) odsetki zapłacone kontrahentom – 85,65 zł
b) pozostałe koszty operacyjne – 114,86 zł

10. Dane liczbowe o zatrudnieniu i majątku Towarzystwa:
10.1. STO posiada na rachunkach bankowych 864 572,37 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt
cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 37/100 groszy) oraz w kasie 2 187,77 zł (słownie:
dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 77/100 groszy)
10.2. Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 5 osób na następujących stanowiskach:
- dyrektor Biura STO;
- specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, projektów grantowym, publikacji i
bazy danych, administrator witryny internetowej;
- grafik komputerowy;
- sekretarz i referent ds. finansowych;
- koordynator administracyjny w Biurze STO od 6 lipca 2011 r.
10.3. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników biura wynosiła w okresie
12 miesięcy, w tym: wynagrodzenia miesięczne, nagrody, świadczenia urlopowe, pozostałe
świadczenia na rzecz pracowników; łącznie – 176 894,15 zł.
10.4. Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników oraz pozostałe świadczenia na
rzecz pracowników – 32 424,91 zł.
10.5. Członkom Zarządu Głównego oraz członkom innych organów STO nie wypłacono
wynagrodzenia z tytułu działalności statutowej.
10.6. Wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych Biura STO wynosiły w okresie 12
miesięcy – 48 527,13 zł
10.7. STO nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
10.8. STO nie nabyło obligacji.
10.9. STO nie nabyło nieruchomości.
11.

Dane o działalności zleconej STO przez podmioty państwowe i samorządowe
STO nie realizowało zadań o charakterze działalności zleconej.
W okresie sprawozdawczym STO:
a) zrealizowało w okresie od 14 stycznia 2011 r. do 15 lipca 2011 r. projekt „Polska
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II Połowie 2011” na kwotę 93 553,33 zł w ramach
umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
b) zrealizowało w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 15 lipca 2011 r. projekt „Litewsko-polski
obóz turystyczno-rekreacyjno-sportowy w mieście partnerskim Alytus” na kwotę 4 817,01 zł
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12. Informacja o rozliczeniach STO z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

oraz informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W okresie sprawozdawczym STO składało deklaracje podatkowe: PIT-4R, PIT-8AR, PIT8S,VAT-7, CIT-8, CIT-8O, CIT-D, IFT-1R.
Na dzień 31 sierpnia 2011 r. zobowiązania podatkowe wynosiły – 2 158,00 zł - PIT-4R - zaliczka
za sierpień 2011 r.; 687,00 - CIT-8 - podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r. oraz
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 7 967,42 zł (DRA, deklaracja za sierpień
2011 r.).

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

PREZES
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Andrzej Kryszeń

dr Anna Okońska-Walkowicz
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