SPRAWOZDANIE merytoryczne
z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego
za rok obrotowy 2006/2007
od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 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 VIII Zwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów STO w dniach 21-22 kwietnia 2007 r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wojciech Starzyński – prezes STO
adres:
Urszula Andrejewicz – wiceprezes ZG STO
adres:
Anna Okońska-Walkowicz – wiceprezes ZG STO
adres:
Andrzej Faracik – skarbnik ZG STO
adres:
Jerzy Hardie-Douglas – sekretarz generalny ZG STO
adres:
Anita Iskierka – członek ZG STO
adres:
Agata Ludwa– członek ZG STO
adres:
Jolanta Truszewska – członek ZG STO
adres:
Adam Bartosik – członek ZG STO
adres:
Krzysztof Kwiatkowski – członek ZG STO
adres:
Zygmunt Puchalski – 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 3 Koła te prowadzą
2 szkoły (jedną szkołę podstawową i jedno gimnazjum).
• Samodzielne Koła Terenowe (posiadające osobowość prawną po spełnieniu warunków
określonych statutem) – w liczbie 81. Koła te prowadzą łącznie 160 szkół.
• 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.
Koła i placówki oświatowe STO realizują samodzielnie cele Towarzystwa w formach
i w zakresach przewidzianych statutem.
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5. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
5.1. Realizacja europejskiego projektu: „Good Intercultural Dialogue in Schools” (organizator:
Komisja Europejska) – w trakcie realizacji; udział finansowy STO w wysokości 1/3 kosztów,
będzie przekazywany sukcesywnie.
5.2. Realizacja krajowych projektów:
a) W ramach program „Patriotyzm Jutra” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego STO:
- zakończyło w 2006 r. realizację dwóch projektów:
• „Poezja mojej małej ojczyzny” – ogólnokrajowy konkurs poetycki zwieńczony wydaniem
tomiku poezji,
• „Apostoł w podróży służbowej” – wystawa plenerowa na temat twórczości Zbigniewa
Herberta;
- rozpoczęło w 2007 r. realizację trzech projektów:
• „Legendy, których nie znacie”,
• „Patriotyzm Jutra w sieci”,
• „100 najważniejszych inicjatyw obywatelskich";
b) Program „Nauczyciel-Wychowawcą” realizowany w okresie od 22 sierpnia 2006 do 1 grudnia
2006 r. w ramach zadania „Wspomaganie nauczycieli w budowaniu własnego wizerunku i
wzmacnianie autorytetu zawodowego" zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
c) Program „Najmłodsi przed najnowszym” realizowany w okresie od 1 września 2006 r. do 8
grudnia 2006 r. w ramach zadania zleconego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Programu operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury. Priorytet I. Edukacja
kulturalna i kształceni kadr kultury”.
5.3. Realizacja lokalnego projektu: programu historycznego „Trzy razy Nie” dla warszawskich
szkół publicznych i niepublicznych – zakończony w grudniu 2006 r.
5.4. Realizacja programu Wychowanie Obywatelskie „Dać Szansę”, który poszerzył ofertę
rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Koszty – 11 160,00 zł.

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 34 chwały – w załączeniu kopie uchwał od nr 955/06 do nr
988/07.
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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 33 759,00 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 546 049,59 zł.
6.4. Koszty działań Zarządu Głównego przedstawiają się następująco:
a) podróże służbowe – 56 165,18 zł,
b) posiedzenia – 3 420,03 zł,
c) koszty reprezentacyjne – 11 592,21 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
2006 z tego źródła wynosiły 214 042,57 zł.
8.2. Darowizny przyniosły Towarzystwu 103 008,37 zł, w tym:
a) na realizację programu Wychowanie Obywatelskie „Dać szansę” – 20 500,00 zł
(darowizny od osób fizycznych), poszerzającego ofertę rehabilitacji społecznej dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,
b) na Fundusz Stypendialny im. E. Wieczorka ZG STO –120,00 zł (darowizny od osób
fizycznych), na stypendia dla uczniów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce
będących w trudnej sytuacji materialnej,
c) na realizację innych celów statutowych – 82 388,37 zł.
8.3. Sprzedaż czasopisma „Edukacja i Dialog” – 45 227,26 zł.
8.4. Sprzedaż książki Prawa rodziców w szkole – 808,00 zł.
8.5. Sprzedaż Informatora STO – 720,00 zł.
8.6. Wpłaty od uczestników Wakacyjnej Szkoły STO w Sępólnie Krajeńskim – 26 720,00 zł
(por. 9.1 punkt c)
8.7. Odsetki bankowe – 17 228,97 zł.
8.8. Zwrot kosztów zatrudnienia w Biurze STO osób niepełnosprawnych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22 556,00 zł.
8.9. Zwrot kosztów wykonania odznak STO i gadżetów reklamowych, tj. wpływy z kół
terenowych STO za srebrne odznaki i gadżety – 1 300,00 zł.
8.10. Pozostałe przychody operacyjne (w tym wynik finansowy roku 2006 - 725 579,92 zł) –
733 248,29 zł.
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9. Informacja o poniesionych kosztach:
9.1. Na realizację celów statutowych ogółem 1 000 640,62 zł, w tym m.in.:
a) Dotacje dla kół i szkół STO – 222 515,84 zł;
b) Program Wychowania Obywatelskiego „Dać szansę” (zob. punkt 5.4)
c) Wakacyjna Szkoła STO w Sępólnie Krajeńskim, cykle szkoleń dla dyrektorów szkół,
prezesów kół i dla wychowawców – 49 588,92 zł;
d) Konferencja dyrektorów szkół i prezesów kół w Białymstoku i Supraślu ; koszty –
15 315,74 zł;
e) Pozyskiwanie funduszy pomocowych – 4 880,00 zł;
f) Wydawanie czasopisma „Edukacja i Dialog”, tj. przygotowanie i druk 10 numerów
w nakładzie 800 egzemplarzy każdy numer; miesięcznik dla nauczycieli i rodziców,
znajdujący się na liście pism zalecanych nauczycielom przez MEN; publikuje artykuły
dotyczące pedagogiki, psychologii i socjologii społecznej, metodyki dydaktycznowychowawczej oraz współdziałania szkoły z rodzicami. Koszty 53 867,01 zł;
g) Składka członkowska EPA, tj. opłata w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców,
skupiającym rodziców wszystkich krajów Unii Europejskiej, którego STO jest członkiem od
1991 r. – 4 848,63 zł;
h) Dotacje na zmniejszenie czesnego (fundusz stypendialny) uczniów osiągających dobre
wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 44 080,00 zł;
i) Odznaki STO przyznawane z okazji święta STO (30 listopada) – 6 400,00 zł;
j) Gadżety reklamowe – 3 294,00 zł.
9.2. Na administrację ogółem – 741 067,59 zł, w tym:
a) czynsz za wynajem siedziby i energia – 33 429,06 zł;
b) usługi obce, tj. opłata za łączność telefoniczną, usługi pocztowe, ubezpieczenia, naprawy
i konserwację sprzętu oraz obsługę rachunkową Biura i ZG STO – 143 379,21 zł;
c) zużycie materiałów – 18 801,94 zł;
d) podróże służbowe – 9 664,59 zł;
e) pozostałe koszty – 2 294,65 zł.

10. Dane liczbowe o zatrudnieniu i majątku Towarzystwa:
10.1. STO posiada na rachunkach bankowych 870 751,83 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt
tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych, groszy jw.).
10.2. Liczba zatrudnionych: 9 osób na następujących stanowiskach – pełnomocnik ds. strategii
rozwoju STO i współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyrektor Biura STO (do 31 stycznia
2007 r.), zastępca dyrektora Biura STO, specjalista ds. finansowych i personalnych, rzecznik
prasowy, specjalista ds. członkowskich i kół Towarzystwa, grafik komputerowy, sekretarka,
koordynator ds. Fundacji „Rodzice Szkole”;
10.3. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników biura wynosiła w okresie
12 miesięcy, w tym: wynagrodzenia miesięczne, nagrody, świadczenia urlopowe, odprawa
emerytalna, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników; łącznie – 373 821,29 zł.

5

10.4. Ubezpieczenie społeczne pracowników – 74 166,38 zł.
10.5. Członkom Zarządu Głównego oraz członkom innych organów władz STO nie wypłacano
wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zgodnie ze statutem STO.
10.6. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia Biura STO wynosiły w okresie 12 miesięcy –
68 854,00 zł.
10.7. STO nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
10.8. STO nie nabyło obligacji.
10.9. STO nie nabyło nieruchomości.
10.10. STO nie sporządzało sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

11. Dane o działalności zleconej STO przez podmioty państwowe i samorządowe
STO nie realizowało zadań o charakterze działalności zleconej.

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-4, VAT-7.
Na dzień 31 sierpnia 2007 r. zobowiązania podatkowe wynosiły – 7 379,00 zł (PIT-4, deklaracja
za sierpień 2007 r.) oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 16 121,45 zł (DRA,
deklaracja za sierpień 2007 r.).
W okresie sprawozdawczym w Społecznym Towarzystwie Oświatowym przeprowadzono
kontrolę z ZUS w dniu 10 października 2006 r., w wyniku której nie stwierdzono żadnych
uchybień w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i wystawianie zaświadczeń
Rp-7. Zakończono przeprowadzanie audytu rozpoczętego w roku 2006 (na podstawie decyzji
ZG).

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

PREZES
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Andrzej Faracik

Wojciech Starzyński
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