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Wstęp
Przedkładane przez Prezydium Zarządu Regionalnego „Sprawozdanie z działalności
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku 2019” stanowi spełnienie przez organ
wykonawczy stowarzyszenia wymogu organizacyjnego określonego w rozdz. VI § 2
Statutu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Dokument dotyczy trzeciego roku
funkcjonowania obecnych władz stowarzyszenia w kadencji obejmującej okres lat 20172022.
W aktualnym sprawozdaniu za rok 2019 uwzględniono problematykę z zakresu:
- spraw organizacyjnych,
- finansów stowarzyszenia,
- działalności pożytku publicznego,
- działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
- działań na rzecz szkół i środowiska oświatowego,
- najważniejszych problemów i wydarzeń okresu sprawozdawczego.
Sprawy organizacyjne
Ostatnie zebranie plenarne Zarządu Regionalnego miało miejsce w dniu 16 marca 2019
r. i było poświęcone rocznej ocenie działalności za 2018 r. Stąd aktualne sprawozdanie
stanowi podsumowanie pracy władz stowarzyszenia i całej struktury organizacyjnej
w minionym roku kalendarzowym, tj. 2019.
Prezydium, będące organem wykonawczym, odbyło w roku sprawozdawczym
łącznie 13 formalnych posiedzeń, a jego członkowie dodatkowo szereg spotkań w grupach
roboczych realizujących konkretne zadania.
Praca prezydium oparta była o Statut TSPS, Założenia programowe VI Walnego
Zebrania Członków, Uchwałę Zarządu Regionalnego w sprawie kierunków działalności
stowarzyszenia w roku 2019 oraz wewnętrzny regulamin organu wykonawczego. Przyjęło
ono i zrealizowało kilkanaście własnych uchwał oraz dokonało analizy i oceny stopnia
wykonania uchwał ostatniego posiedzenia plenarnego Zarządu Regionalnego, a także stopnia
wdrażania uchwał VI Walnego Zebrania Członków.
Prezydium Zarządu Regionalnego kontynuowało opieranie swojej działalności o
szersze grono osób, zapraszanych do uczestnictwa w posiedzeniach stosownie do bieżących
potrzeb. W roku sprawozdawczym kontynuowało również pracę przy wsparciu już wcześniej
powołanych trzech stałych komisji, którymi kierowały członkinie Prezydium pp. Krystyna
Cudnik, Dorota Masłowska i Grażyna Szychta. Do współpracy w ich ramach zapraszano
członków zarządu oraz komitetów terenowych. Zakres tematyczny poszczególnych komisji
stanowiły zagadnienia dotyczące poszerzania działalności pożytku publicznego, współpracy
w zakresie organizacji konferencji i innych form związanych z problematyką wychowawczą
młodzieży oraz aktywizacji działalności komitetów terenowych stowarzyszenia.
W roku sprawozdawczym 2019 działalność Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole i jego władz koncentrowała się przede wszystkim na:
- realizacji zadań z zakresu odpłatnych i nieodpłatnych form działalności, pożytku
publicznego,
- działalności oświatowo – szkoleniowej,

- realizacji własnych inicjatyw na rzecz placówek szkolnych i środowiska oświatowego,
- współdziałaniu z innymi podmiotami przy organizacji form szkoleniowych dla nauczycieli :
sesji pedagogicznych, konferencji i spotkań, imprez szkolnych, konkursów i zawodów
sportowych i innych przedsięwzięć.
Władze statutowe Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole utrzymywały
bieżące kontakty z organami administracji i samorządowymi różnych szczebli zarówno
naszego miasta, jak i innych miejscowości z obszaru województwa, w tym zwłaszcza
oświatowymi. Współpracowały także z takimi instytucjami, jak: Toruńskie Forum
Organizacji Pozarządowych oraz
ze stowarzyszeniami o zbliżonym profilu ( Krajowym
Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Warszawie, podobnymi w Łodzi czy Krakowie )
i
lokalnymi,
np.
Stowarzyszeniem
Edukacji
Przedszkolnej
„Inicjatywa
i Twórczość”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej,
Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji i Profilaktyki „Sympatycy”, a także Związkiem
Harcerstwa Polskiego i innymi.
Przedstawiciele naszego stowarzyszenia często byli uczestnikami przedsięwzięć
realizowanych przez wymienione wyżej podmioty. Charakter uczestnictwa był zróżnicowany:
udział w spotkaniach okolicznościowych,
naradach,
konferencjach czy formach
szkoleniowych.
Działania promujące stowarzyszenie i jego różnorodne oferty prowadzone były
głównie poprzez bezpośredni przekaz materiałów do szkół i innych instytucji oraz własną
stronę internetową stowarzyszenia
(www.edukacja.torun.com.pl), która poddawana jest
systematycznej modyfikacji. W niezbędnym zakresie, dla celów promocyjnych, a przede
wszystkim informacyjnych, korzystano także z pośrednictwa lokalnych środków przekazu,
zwłaszcza Telewizji Toruń i Nowości .
Roczne koszty funkcjonowania zarządu
finansowych ( 9.643,82 zł ).

wykazane zostały w tabeli wyników

Dokumentacja działalności stowarzyszenia, pracy zarządu i prezydium znajduje się
w Biurze Zarządu Regionalnego. Ogólny stan zatrudnienia w tej komórce stanowią tylko 4
etaty ( biuro stowarzyszenia, księgowość, dyrekcja centrum i sekretariat szkolny - 3 osoby
oraz 1 osoba w pracowni komputerowej ).
Realizacja innych rodzajów prac na rzecz stowarzyszenia, stosownie do aktualnych
potrzeb, oparta była na obowiązujących formach umów zawieranych z zewnętrznymi
podmiotami np.
Aktualny stan organizacyjny Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole to 16
Komitetów Terenowych ( w tym 1 powstały w 2019 r. przy Przedszkolu Publicznym nr 35 we
Włocławku ), skupiających
191
członków. W pracę stowarzyszenia okresowo
zaangażowanych było również około 250 wolontariuszy, współdziałających doraźnie przy
realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego.

Finanse stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy podatkowe
dotyczące działalności stowarzyszeń i ustawę o rachunkowości. Zawiera informacje,
które dotyczą działań zrealizowanych wyłącznie w 12-miesięcznym okresie roku
sprawozdawczego.
W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich, operacje finansowe wszystkich
struktur organizacyjnych stowarzyszenia objęte były jedną wspólną księgowością. Należy
jednak podkreślić, że w przypadku nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wszelkie
rozliczenia finansowe dokonywane były w ramach wyodrębnionego konta. Podobnie
w odniesieniu do rozliczeń zleconych zadań pożytku publicznego. Stąd również odrębność
prezentacji tej problematyki.
Sporządzony na koniec roku
poniższe dane.

bilans finansowy stowarzyszenia

charakteryzują

Obroty wyniosły:
12.054.016,21 zł, przychody: 1.325.161,15 zł, nakłady:
1.325.005,41 zł, co dało końcowy niewielki dodatni wynik w wysokości
155,74 zł.
Szczegóły ilustruje poniższe zestawienie:

Tabela nr 1
Wyniki finansowe za rok 2019
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” oraz pozostałych
struktur Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole:

Placówki oświatowe skupione w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„PRYMUS”
Ośrodek Szkolenia B H P

Przychody

Nakłady

212.187,68 zł

211.154,60 zł

Wynik
1.032,88 zł

41.562,38 zł

32.615,73 zł

8.946,65 zł

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

285.521,70 zł

286.374,60 zł

-852,90 zł

w tym: Usługi komputerowe

273.601,62 zł

228.988,24 zł

44.613,38 zł

Pożytek publiczny

785.889,39 zł

785.216,46 zł

672,93 zł

9.643,82 zł

-9.643,82 zł

1.325.161,15 zł 1.325.005,41 zł

155,74 zł

Koszty zarządu
Wynik finansowy 2019 roku

Przytoczone dane wskazują, że rok 2019 zakończony został dodatnim saldem.
Jego ogólna wielkość wyniosła 155,74 zł. Na taki wynik miały wpływ:
- racjonalna gospodarka finansami,
- brak konieczności dokonania odpisu amortyzacyjnego za miniony rok 2019,
- przekazanie przez Urząd Miasta Torunia w 2019 r. dotacji oświatowej z tytułu
zwrotu części kosztów poniesionych za zrealizowanie
kursów zawodowych, za które
dotacje finansowe przyznawane są zgodnie z obowiązującymi zasadami dopiero po zdanych
egzaminach zewnętrznych,
odbytych
w urzędowych terminach na początku roku
sprawozdawczego.
Osiągnięcie dodatniego bilansu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole za rok
sprawozdawczy stworzyło możliwość realizacji obowiązku określonego w § 17 Statutu
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i dotyczącego przekazania własnej nadwyżki
budżetowej na cele pożytku publicznego w oparciu o stosowną uchwałę Zarządu
Regionalnego.
W roku sprawozdawczym nie podejmowano i nie realizowano własnych zadań
o charakterze inwestycyjnym. Księgowa wartość
środków trwałych, będących
w dyspozycji stowarzyszenia na koniec roku, ustalona została na poziomie 0,00
zł.
Jeśli pozwalały na to bieżące okoliczności, wolne środki finansowe w okresie roku
deponowane były na krótkoterminowych lokatach bankowych. Z tego tytułu uzyskaliśmy
przyrost dochodu w łącznej wysokości 13.999,76 zł. Należy dodać, że w podanej kwocie
mieszczą się również odsetki osiągnięte z tytułu czasowych lokat kwot pozyskanych
w ramach działalności pożytku publicznego Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Wysokość tej części odsetek wykazana została w danych przedstawionych w kolejnej części
merytorycznej sprawozdania.
W okresie sprawozdawczym całokształt działalność organizacyjnej stowarzyszenia
był finansowany tylko z własnych dochodów. Wyłączając subwencję oświatową, Toruńskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole nie korzystało również w roku 2019 z żadnych dotacji ani
innych form wsparcia finansowego ze strony organów państwowych czy samorządowych.

Działalność pożytku publicznego
W okresie sprawozdawczym, analogicznie jak w latach minionych, działalność
pożytku publicznego prowadzona była w dwóch nieodpłatnych formach, to jest publicznej
zbiórki pieniędzy oraz akcji „1% odpisu od podatku na oświatę”. Podejmowanie i realizacja
tych form działania oparte były o ogólnie obowiązujące normy prawne, przepisy określone
w Statucie Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w rozdz. III, §§ 13 – 23 oraz
formalne zgłoszenie prowadzonych zbiórek publicznych na portalu
Ministerstwa

Administracji i Cyfryzacji (zbiórki.gov.pl ), na którym dokonywana jest rejestracja
podmiotów organizujących pieniężne zbiórki publiczne ( Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole dokonało rejestracji już w dniu 22.04.2015 r. ).
Ogólne dane roczne dla każdej z wymienionych form przedstawiają się, jak niżej:
- zbiórki publiczne
74.134,00 zł
- 1% odpisu od podatku
535.576,73 zł
- darowizny otrzymane
4.868,33 zł
- odsetki od lokat
2.230,68 zł
- nadwyżka finansowa za 2018 rok
169.079,65 zł
Łącznie:
785.889,39 zł.
W 2019 roku liczba donatorów ( zgodnie z wykazami Urzędów Skarbowych )
wyniosła 6.177 osób, zaś łączna kwota odpisów od tej liczby donatorów to 521.953,03 zł.
Należy jednak zauważyć, że część ofiarodawców, podobnie jak w latach minionych, nie
wyraziła formalnej zgody na ujawnienie swoich danych osobowych i w konsekwencji nie
znaleźli się oni na imiennych wykazach przekazanych przez urzędy skarbowe. Kwotowa
wielkość tego typu odpisów to 13.623,70 zł. Biorąc powyższe pod uwagę oraz kierując się
średnią wielkością dokonywanych odpisów można przyjąć, że ogólna liczba donatorów
faktycznie była wyższa i przekroczyła liczbę 8 tysięcy osób.
Adresatami darowizn w 2019 r. było łącznie 305 placówek oświatowych.
Szczegółowe rozliczenie środków pochodzących ze źródeł społecznych ilustruje
poniższa tabela:
Tabela nr 2

Szczegółowe wyniki finansowe działalności pożytku publicznego

Rodzaj działalności
Zbiórki publiczne
Odpis 1% od podatku
Darowizny otrzymane
w 2019 roku
Nadwyżka finansowa z 2018r
RAZEM
Odsetki od lokaty
OGÓŁEM

Przychody

Wydatki

Koszt obsługi
funduszu pożytku
publicznego

74.134,00 zł

70.427,30zł

3.706,70 zł

535.576,73 zł

499.204,15 zł

37.930,33 zł

4.868,33 zł

4.707,00 zł

161,33 zł

169.079,65 zł

169.079,65 zł

783.658,11 zł

743.418,10 zł

41.798,36 zł

743.418,10 zł

41.798,36 zł

2.230,68 zł
783.889,39 zł

W związku z wynikami przedstawionymi w tabeli nr 2 należy podkreślić, że
w ogólnej kwocie środków pozyskanych w ramach działalności pożytku publicznego
mieszczą się również odsetki pozyskane z okresowych lokat tych środków w wysokości
2.230,68 zł.
Rozdział środków pieniężnych z funduszu pożytku publicznego (darowizn)
następował z uwzględnieniem szacunkowego planu przychodów i wydatków funduszu
pożytku publicznego, na postawie obowiązującego regulaminu i uchwał Prezydium Zarządu
Regionalnego Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w poszczególnych miesiącach
roku sprawozdawczego 2019.
Na poniesione ogólne koszty obsługi tego funduszu w wysokości 41.798,36 zł
złożyły się między innymi: druk materiałów informacyjnych i ich kolportaż, opłaty
bankowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenie pracownika itd. Należy w tym momencie
zaznaczyć, że koszty działalności administracyjnej samego stowarzyszenia nie są pokrywane
ze środków pochodzących ze zbiórek i odpisu 1% od podatku. Na tego typu koszty
stowarzyszenie przeznacza środki z
dochodów własnej działalności czy
z odsetek od lokat bankowych itp.
Szkoły informowały stowarzyszenie w formie sprawozdań o sposobie wydatkowania
otrzymanych darowizn i potwierdzały je kopiami faktur. Najczęściej otrzymane darowizny
przeznaczane były na zaspokojenie własnych aktualnych potrzeb, np. na sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne, na książki i czasopisma, , pomoc finansową i rzeczową dla uczniów,
na cele krajoznawczo – turystyczne oraz bieżące remonty i konieczne materiały. ele i
Wielkość wydatkowanych kwot na poszczególne cele wplacówkach ilustrują poniższe
zestawienia:
Tabela nr 3
Cele wydatkowania środków z odpisu 1% od podatku w 2019
roku

Kwota

sprzęt szkolny

83.350,44 zł

pomoce dydaktyczne

59.466,75 zł

sprzęt audio-wizualny

35.829,21 zł

komputery

35.454,51 zł

nagrody dla uczniów

37.299,61 zł

książki

21.946,95 zł

pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

1.161,87 zł

dożywianie uczniów

5.232,74 zł

wypoczynek, wycieczki dla uczniów
inwestycje związane z budową obiektów

19.802,62 zł
418,90 zł

remonty bieżące

20.696,62 zł

organizacja konkurów dydaktycznych szkolnych

3.472,68 zł

udział w konkursach dydaktycznych pozaszkolnych

12.314,83 zł

działalność dydaktyczna

40.847,59 zł

377.245,32 zł

RAZEM:
Tabela nr 4
Cele wydatkowania środków ze zbiórek publicznych
w 2019 roku

Kwota

sprzęt szkolny

8.863,74 zł

pomoce dydaktyczne

23.573,12 zł

sprzęt audio-wizualny

2.323,74 zł

komputery

6.696,60 zł

nagrody dla uczniów

4.615,80 zł.

książki

2.619,66 zł

pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

117,46 zł.

dożywianie uczniów

3.581,00 zł.

wypoczynek, wycieczki dla uczniów

1.698,75 zł

inwestycje związane z budową obiektów

627,75 zł

remonty bieżące

11.914,90 zł

działalność dydaktyczna

3.794,78 zł

RAZEM:

70.427,30 zł

W związku z danymi zawartymi w tabelach nr 3 i 4 należy podkreślić , że zawierają
one niepełne dane, ponieważ posiedzenie plenarne Zarządu Regionalnego zostało zwołane ze
znacznym wyprzedzeniem w stosunku do tradycyjnego terminu w miesiącu marcu.
Natomiast wyznaczony czas przekazywania informacji o sposobie wykorzystania środków
przez placówki jest późniejszy. W związku z tym do upływu miesiąca marca zostanie

dokonane uzupełniające rozliczenie. Dotyczyć ono będzie 63 placówek i kwoty 121.908,83
zł.
Podstawowe czynności związane z rozliczeniem obu akcji w zakresie przekazu
środków do jednostek oświatowych Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zakończyło
do końca roku kalendarzowego.
Istotną rolę w organizacji i przebiegu prowadzonych zbiórek publicznych oraz akcji
1% odpisu od podatku na rzecz oświaty odegrały Terenowe Komitety Toruńskiego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole i uczestniczący w tych działaniach wolontariusze.
Zagadnienia związane z działalnością pożytku publicznego stowarzyszenia, zarówno
w zakresie stanu finansów jak i spraw organizacyjnych, były systematycznie analizowane
i oceniane na posiedzeniach Prezydium, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do
całokształtu spraw finansowych.
Globalna roczna działalność finansowa Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
w tym wyodrębniona pod względem księgowym część dotycząca finansów pożytku
publicznego
(rozliczanych w ramach odrębnego konta) była objęta czynnościami
kontrolnymi realizowanymi zarówno przez wewnętrzne jak i zewnętrzne organy kontrolne.
W dniach od 10 do 14 czerwca 2019 zewnętrzną kontrolę przeprowadził zespół
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Była to
kontrola planowana na okres dłuższy ( 10 – 28 ), lecz zrealizowana została w terminie
krótszym. Zakres kontroli dotyczył prawidłowości wydatkowania środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanych w 2018 r. , w tym w zakresie
prowadzenia promocji w rozumieniu ustawy. Ogólnie można stwierdzić, że kontrola
przebiegła pozytywnie. Drobne zastrzeżenia były usuwane w trybie natychmiastowym.
Podstawowe zastrzeżenie kontrolujących dotyczyło niepełnej zgodności zapisów statutowych
dotyczących działalności gospodarczej stowarzyszenia z aktualnymi normami zmienionej
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 688 ).
W związku z tym zalecono złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wpis do Krajowego
Sądu Rejestrowego w celu aktualizacji przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności
stowarzyszenia. Aktualnie sprawa realizowana jest na drodze postępowania sądowego .
W roku 2019 kontrolę wewnętrzną przeprowadzała natomiast Komisja Rewizyjna
TSPS. Komisja poddała dwukrotnie analizie i ocenie rok sprawozdawczy, badając nasze
finanse w aspekcie merytorycznej celowości, jaki rachunkowym, rozpatrując odrębnie finanse
działalności statutowej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Ustalenia czynności
kontrolnych, zgodnie ze statutem, Komisja Rewizyjna przedstawia w formie rocznego
sprawozdania na plenarnym posiedzeniu Zarządu Regionalnego.
Działalność oświatowa i szkoleniowa stowarzyszenia
W roku sprawozdawczym Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole realizowało w
ramach swoich prac również szereg zadań o charakterze oświatowo – szkoleniowym.

Mając świadomość rodzących się trudności z naborem na formy szkolne kształcenia,
bardzo wcześnie rozpoczęto działania promocyjne zarówno kontynuowanych jak i nowych
kierunków na rok szkolny 2019/20. Przygotowana oferta kształcenia mimo szerokiej promocji
i zastosowania wielu różnorodnych środków nie przyniosła oczekiwanych skutków. Liczba
chętnych kandydatów okazała się zbyt nikła, by móc uruchomić kształcenie. Stało się tak
w przypadku wszystkich oferowanych kierunków kształcenia. Stąd konieczność położenia
nacisku wyłącznie na formy kursowe kształcenia zawodowego, które niestety stały się
wyłączne od nowego roku szkolnego ( 1.09. 2018). Zarówno wskazane jak i inne czynniki
ostatecznie ukształtowały aktualny stan w 2019 roku.
Zarząd Regionalny był i nadal pozostaje organem założycielskim dla placówek
szkolnych stowarzyszenia. Podstawową strukturą organizacyjną w tym zakresie pozostało
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus”, lecz jego jednostki składowe ,
niegdyś liczne , na początku roku 2019 stanowiły tylko dwie szkoły posiadające
uprawnienia szkół publicznych i zgodnie z przepisami będące również podmiotami
organizującymi i prowadzącymi kształcenie zawodowe w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, których terminy rozpoczęcia i zakończenia nie pokrywają się z kalendarzem
roku szkolnego. Były to:
- Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji,
- Policealne Studium Administracji i Przemysłu Mody.
Do pierwszej z nich nie zdołano dokonać naboru na rok szkolny 2019/ 2020, co
spowodowało konieczność podjęcia decyzji o jej zawieszeniu i
wszczęciu czynności
związanych z wykreślenie placówki z rejestru. Czynności w tej sprawie nadal w toku
postępowania.
Pozytywnym natomiast przejawem na przestrzeni tego roku kalendarzowego był fakt,
że udało się podtrzymać i kontynuować z powodzeniem kursowe formy kształcenia
zawodowego, ale niestety tylko w jednej branży.
W konsekwencji począwszy od roku szkolnego 2019/2020 Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” zachował tylko jedną jednostkę organizacyjną.
Stanowiło ją: Policealne Studium Administracji i Przemysłu Mody, realizujące jedynie
formy pozaszkolne, to jest kwalifikacyjne kursy zawodowe. Aktualnie w zawodzie: technik
przemysłu mody. Uczestnikami kursu o tym profilu zawodowym w 2019 było 19 słuchaczy.
Na szczególne podkreślenia zasługuje fakt, że w tej branży podmiot prowadzący
zapewnia najwyższe wymagania w zakresie wyposażenia bazy materialnej kształcenia,
kadry, metod i form procesu dydaktycznego. Dzięki temu możliwe jest osiąganie wysokiego
poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy. Jaki on jest, świadczą o tym wyniki osiągane przez
słuchaczy na egzaminach zewnętrznych, więc muszą być uznane za obiektywny miernik
poziomu kształcenia, Potwierdzają ten fakt rezultaty odnoszące się także do aktualnie
realizowanego kursu.
W tym przypadku można przytoczyć wyniki dwu egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody.
Absolwenci powyższego kursu przystąpili do egzaminu ‘ A. 71 Projektowanie i
wytwarzanie wyrobów odzieżowych ‘ w sesji styczeń-luty 2019 w liczbie 19 osób. Wszyscy
zdali egzamin. Przy obowiązującej normie przyznawania 100 punktów za bezbłędne
odpowiedzi w części pisemnej i wszystkich zadań praktycznych oraz minimalnej granicy
poprawności odpowiedzi i wykonania w wysokości: pisemny 50%, praktyczny 75% ,

osiągnięto następujący przeciętny średni wynik dla całej grupy: w części pisemnej 83,7% i w
części praktycznej 96,3%.
Z kolei w sesji:
czerwiec-lipiec 2018 r., w ramach egzaminu z zakresu A.74
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych’ , średni wynik dla całej grupy
zdających wyniósł odpowiednio: część pisemna 74% i część praktyczna: 92%. Możemy
zatem poszczycić się 100% zdawalnością egzaminów i wysokim poziomem wyników
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Rezultaty te plasują naszych słuchaczy w
czołówce krajowych wyników.
Reasumując przedstawiony stan organizacyjny działań oświatowych stowarzyszenia
należy stwierdzić, że dla specjalności zawodowych wyłącznym trybem stał się sposób
zdobywania kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia kursowe. W tym zakresie szkoła
stowarzyszenia była organizatorem i wykonawcą 1 kursu dla dorosłych w 2019 roku, ale jest
w pełnej gotowości do kontynuacji tego typu działań w najbliższym czasie.
W rezultacie różnorodnych przyczyn zewnętrznych stan organizacyjny placówek
oświatowo – szkoleniowych oraz liczba osób korzystających z oferty w okresie
sprawozdawczym muszą być traktowane jako przejaw nadal utrzymującej się tendencji
spadkowej w dziedzinie kształcenia dorosłych.
Stowarzyszenie podejmuje jednak w dalszym ciągu starania o rozwój placówek
kształcących w formach szkolnych. Ma to związek z dążeniem do wzbogacenia
realizowanych dotychczas form kształcenia o nową propozycję adresowaną nie jak dotąd do
osób dorosłych, lecz tym razem kierowaną do przyszłorocznych absolwentów szkół
podstawowych. Jej pełna realizacja w roku 2020 będzie mieć realny wymiar w postaci
nowego typu szkoły średniej o nazwie Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu.
Należy podkreślić, że organizowana placówka, mimo swojego niepublicznego
statusu,
będzie szkołą nieodpłatną, a więc powszechnie dostępną zaś jedynym kryterium przyjęcia
będzie posiadanie kierunkowych predyspozycji.
Realizacji tego zadania w roku 2019 poświęcono wiele uwagi. W całości wykonano
wszystkie zadania przygotowawcze, w tym opracowanie założeń organizacyjnych, statutu,
zabezpieczenia kadry, lokalizacji , uzgodnień z różnymi organami i instytucjami. Rozpoczęto
i pomyślnie zakończono proces rejestracji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu zostało wpisane do
rejestru placówek podporządkowanych resortowi. Podmiot założycielski wszczął działania
promocyjne związane z naborem. O jej dalszych perspektywach zdecyduje więc efektywność
działań promocyjnych i końcowa wielkość naboru.
Należy również zauważyć, że inicjatywa o powołania do życia nowej szkoły i
uruchomienie jej od 1 września bieżącego roku wzbogaci ofertę lokalnego szkolnictwa
zawodowego. Placówka z powodzeniem zaspokajać będzie oczekiwania artystycznie
uzdolnionej młodzieży zarówno z terenu miasta jak i najbliższego regionu. Jest atrakcyjna ze
względu na profil i założenia programowe, ponieważ stwarza możliwość uzyskania zarówno
wykształcenia ogólnego oraz określonych kwalifikacji zawodowych związanych z plastyką. Z
jednej strony otwiera możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po jej ukończeniu, z drugiej
daje możliwość kontynuacji nauki na wyższych uczelniach o określonym profilu. Wydaje się
to szczególnie ważne zwłaszcza dla tych wszystkich uczniów, którzy dotąd rozwijali swoje
uzdolnienia artystyczne korzystając z różnych form zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,

czy form pracy w grupach plastycznych w ramach działalności różnych instytucji. Nie bez
znaczenia wydaje się również fakt, że szczególnie dla tej grupy młodzieży nasza propozycja
może także być kolejnym etapem kształcenia, zaś przyszli absolwenci będą mogli zasilać
szeregi studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK lub innych uczelni artystycznych.
Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych może zatem w perspektywie stać się bazą
rekrutacyjną dla uczelni wyższych.
W roku 2019 działalność placówek szkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie
nie była kontrolowana przez władze oświatowe szczebla wojewódzkiego i miejskiego, co
niewątpliwie jest następstwem braku kształcenia w formach szkolnych. . Jedynie egzaminy
zewnętrzne, realizowane w urzędowych terminach (styczeń 2019), odbywały się z udziałem
przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Przedmiotem obserwacji
były szczególne zasady i warunki przebiegu egzaminów. Egzaminy przebiegały prawidłowo.
Nie wniesiono żadnych uwag i nie wskazano odstępstw od obowiązujących zasad. . Wyniki
okazały się pozytywne.
Również z własnych, bieżących analiz i ocen, dokonywanych przez Prezydium
ZR , wynika, że realizowane kształcenie kursowe na przestrzeni roku 2019 przebiegało
prawidłowo i efektywnie. Tę wewnętrzną ocenę, potwierdziły omówione już wcześniej
rezultaty egzaminów zewnętrznych.
Jednocześnie należy dodać, że poza strukturą Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Zawodowego kontynuował swoją wieloletnią działalność Ośrodek Szkolenia BHP,
realizujący różne formy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W omawianym
czasie przeprowadził łącznie 75 kursów, w ramach których przeszkolono ogółem 1765
osób, w tym zajmujących stanowiska kierownicze i pracowników, a także 106 nauczycieli
oraz pracowników obsługi placówek oświatowych.
Efekty finansowe działalności oświatowo - szkoleniowej Stowarzyszenia
przedstawione zostały przy okazji omawiania ogólnych spraw budżetowych.
Działania na rzecz szkół i środowiska
Toruńskie
Stowarzyszenie
Pomocy Szkole podtrzymując wieloletnią tradycję
różnorodnych działań adresowanych do placówek oświatowych i nauczycieli. Również w
roku sprawozdawczym zrealizowało w tym zakresie określone zadania. Takim konkretnym
przykładem może być podjęcie z inicjatywy TSPS, przygotowań organizacyjnych i
ostateczne odbycie konferencji o zasięgu regionalnym dla środowiska nauczycielskiego. Do
współpracy przy jej organizacji zaproszono również Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i
Profilaktyki
„Sympatycy”.
Konferencję odbyto w miesiącu wrześniu 2019 roku.
Zorganizowana została w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Jej temat
przewodni to „Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów - jak rozpoznać zagrożenia?”
Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy ,
pracownicy poradni, rodzice. Program obejmował trzy wykłady, które wygłosili:
- Waldemar Wojnicz – lekarz medycyny, psychoterapeuta, psychotraumatolog nt. Trauma
szkolna - jak zapobiegać ?
- dr Beata Kamińska-Kłos - pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy nt. Zła muzyka i jej negatywny wpływ na człowieka. Prawda czy fałsz? -

Rafał Jastak – nauczyciel, pracownik Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu nt. Praca
nauczyciela z uczniem chorym psychicznie.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 239
osób z ponad 80 placówek . Jej treść merytoryczna , forma jej przekazu i strona organizacyjna
spotkały się z dużym uznaniem uczestników.
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole na przestrzeni 2019 roku podejmowało
również szereg innych działań
adresowanych do
placówek oświatowych, uczniów
i nauczycieli. Przykładem mogą być formy wsparcia udzielanie ze strony naszego
stowarzyszenia dla różnych inicjatyw podejmowanych przez szkoły czy współpracujące z
nimi struktury pozaszkolne. Jak już podano wcześniej stowarzyszenie na takie cele
przeznaczyło kwotę o łącznej wysokości 46.637,00 zł , które przekazano 15 różnym
jednostkom.
Konkretnymi przykładami takich przedsięwzięć, które uzyskały poparcie finansowe ze
strony stowarzyszenia mogą być miedzy innymi:






organizacja przez Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej Inicjatywa i Twórczość
III Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu,
realizacja przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury
Fizycznej w Grudziądzu .Stowarzyszenie finału krajowego 48 edycji Turnieju
Budowlanego „Złota Kielnia”,
akcja popularyzowania i realizacji programu profilaktyki od uzależnień pod hasłem
„Profilaktyka a Ty?” Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Profilaktyki „Sympatycy”.
organizacja przez Komendę Hufca Toruń Związku Harcerstwa Polskiego
Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego,
oraz szereg innych zadań realizowanych przez konkretne przedszkola, szkoły i inne
placówki oświatowe w regionie, jak:
- Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Toruniu,
- Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu
- Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie,
- Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu .

Spośród innych zamierzeń, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym
czynności dotyczące przygotowania, opracowani i wydania publikacji mającej charakter
promocyjno – informacyjny i związanej z trzema dekadami działalności Toruńskiego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole o tytule „Trzydzieści lat w służbie oświaty”.
W kontekście przedstawionych informacji o dokonaniach w roku sprawozdawczym
2019 należy jednocześnie zauważyć, że nie wszystkie nasze plany zostały urzeczywistnione,
a przede wszystkim uwaga ta dotyczy spraw związanych działalnością oświatową
stowarzyszenia i problemami naboru słuchaczy, co wskazuje, że dalsze ewentualne
utrzymywanie się tych niekorzystnych tendencji jest prostą drogą prowadzącą do upadku
placówek zajmujących się kształceniem dorosłych.

W przedłożonym sprawozdaniu zaakcentowane zostały jedynie podstawowe
zagadnienia związane z działalnością stowarzyszenia w 2019 roku. Inne, dodatkowe
informacje, zwłaszcza z zakresu finansów, znajdują także swoje odzwierciedlenie w
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, zaś formalne potwierdzenie przedstawionych w
sprawozdaniu zagadnień stanowi dokumentacja dotycząca konkretnych spraw.
Zakończenie
Prezydium Zarządu Regionalnego informując w formie sprawozdania o przebiegu
działań Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w 2019 roku pragnie podkreślić, że
miniony okres kalendarzowy był dla stowarzyszenia momentem historycznym
o wyjątkowym znaczeniu. Był to bowiem rok wraz z upływem którego możemy mówić, że
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole istnieje i działa nieprzerwanie od 30 lat (powstało
w 1889 r. ). Na przestrzeni minionych trzech dekad z poświęceniem służyło oświacie. W
ramach swojej działalności docierało z różnymi rodzajami pomocy do setek szkół na terenie
całego województwa. Sukcesywnie wzbogacało działania o nowe formy pomocy i wsparcia
środowisk szkolnych. Inspirowało także społeczności lokalne do aktywności i współudziału w
pracach na rzecz placówek oświatowych i całych środowisk szkolnych. W roku
jubileuszowym, nie sposób nie podkreślić, że ten niemały dorobek stowarzyszenia jest
wynikiem pracy wielu ofiarnych i życzliwych osób, które zarówno w przeszłości jak dziś
wspierają nasze cele. Mamy obowiązek pamiętać o ich dokonaniach, wyrażać wdzięczność i
uznanie.
Pragniemy jednocześnie równie serdecznie i gorąco podziękować wszystkim, którzy
w roku sprawozdawczym współuczestniczyli w pracach organizacyjnych i wnieśli swój wkład
w dorobek stowarzyszenia.
Szczególne podziękowania w imieniu
władz statutowych stowarzyszenia
adresujemy do wszystkich donatorów, którzy kierując się życzliwością i zrozumieniem
potrzeby niesienia pomocy szkole zechcieli wesprzeć nasze zbiórki publiczne i akcję odpisu
1% od podatku dochodowego. Słowa uznania za bezinteresowną pracę kierujemy do
wszystkich innych uczestników tych działań, szczególnie do rzeszy wolontariuszy i członków
Komitetów Terenowych Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Dziękujemy za aktywną pracę wszystkim działaczom terenowych struktur
stowarzyszenia, członkom Zarządu Regionalnego, Komisji Rewizyjnej
i pracownikom
Biura Zarządu Regionalnego.
Toruń, dnia 18 styczeń 2020 r.
.
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