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Wstęp
Przedkładane przez Prezydium Zarządu Regionalnego „Sprawozdanie z działalności
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku 2021” stanowi spełnienie przez organ
wykonawczy stowarzyszenia wymogu organizacyjnego określonego w rozdz. VI § 2
Statutu TSPS. Niniejszy dokument dotyczy piątego, ostatniego roku funkcjonowania
obecnych władz stowarzyszenia w kadencji obejmującej okres lat 2017-2022.
W aktualnym sprawozdaniu za rok 2021 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 poświęcone rocznej ocenie
działalności stowarzyszenia w 2020 roku miało miejsce w dniu 18 stycznia 2021. Odbyło się
w okresie trwania pandemii i z tego względu miało nietypową formę organizacyjną. Po raz
pierwszy odbyło się w sposób zdalny, to jest za pośrednictwem dostępnych środków
technicznych. Aktualne sprawozdanie stanowi zatem podsumowanie pracy władz
stowarzyszenia i struktur organizacyjnych za miniony rok kalendarzowy 2021.
W tym okresie Prezydium, będące organem wykonawczym zarządu, odbyło łącznie
12 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 2021 oraz wewnętrzny regulamin organu wykonawczego, jakim jest
Prezydium Zarządu Regionalnego. Przyjęło ono i zrealizowało wiele decyzji i uchwał w
sprawach wynikających z bieżącej z działalności
oraz dokonało analizy i oceny stopnia
wykonania uchwał ostatniego posiedzenia plenarnego Zarządu Regionalnego, a także stopnia
wdrażania uchwał VI Walnego Zebrania Członków.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Regionalnego często odbywały się w szerszym kręgu
osób. Uczestnikami były osoby zapraszane stosownie do charakteru podejmowanej
problematyki i omawianych spraw oraz potrzeb bieżących.
W roku sprawozdawczym 202I działalność Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole i jego władz determinowana była przede wszystkim zewnętrznymi uwarunkowaniami
mającymi bezpośredni związek z panującą od miesięcy epidemią i będącymi jej następstwem
formami nakazów, restrykcji i ograniczeń. W konsekwencji miały one wyjątkowo
niekorzystny wpływ na tradycyjny obszar i różnorodność naszej działalności.
W tych
warunkach praca koncentrowała się przede wszystkim na:

- realizacji zadań z zakresu odpłatnych i nieodpłatnych form działalności, pożytku
publicznego,
- działalności oświatowo – szkoleniowej,
- pracach związanych przygotowaniami do otwarcia nowej placówki typu artystycznego,
- realizacji działań w zakresie pomocy finansowej na rzecz placówek szkolnych i środowiska
oświatowego ,
- pracach w zakresie przygotowania procesów produkcyjnych szycia odzieży.
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 np. Krajowym
Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Warszawie, podobnymi działającymi na obszarze innych
województw oraz 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 instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
Przedstawiciele naszego stowarzyszenia często byli uczestnikami przedsięwzięć
realizowanych przez wymienione wyżej podmioty. Charakter uczestnictwa był zróżnicowany:
udział w spotkaniach i imprezach okolicznościowych, naradach, konferencjach czy formach
szkoleniowych . Kontakty tego typu przejawiały się przede wszystkim w początkowej części
roku , natomiast później miały charakter zdalny.
Działania promujące stowarzyszenie i jego różnorodne oferty prowadzone były
głównie poprzez bezpośredni przekaz materiałów do szkół i innych instytucji oraz własne
strony internetowe stowarzyszenia i prowadzonych placówek: (www.edukacja.torun.com.pl,
liceumplastyczne.eu). W niezbędnym zakresie, dla celów promocyjnych,
a przede
wszystkim informacyjnych, korzystano także z pośrednictwa lokalnych środków przekazu,
zwłaszcza Telewizji Toruń i Nowości i innych, w których prezentowano między innymi np.
wywiady z przedstawicielami kierownictwa stowarzyszenia.
Roczne koszty funkcjonowania zarządu były stosukowo niewielkie i wyniosły
w 2021 roku 3.800,00 zł , co wykazane zostało w tabeli nr 1 wyników finansowych.
Dokumentacja działalności stowarzyszenia, pracy zarządu i prezydium znajduje się
w dyspozycji Biura Zarządu Regionalnego. Ogólny stan zatrudnienia od kilku lat pozostaje
stabilny i ograniczony do 5 etatów. ( biuro stowarzyszenia, księgowość, dyrekcja
i sekretariat szkolny - 3 osoby oraz 2 osoby w pracowni komputerowej.
Realizacja innych rodzajów prac na rzecz stowarzyszenia, stosownie do aktualnych
potrzeb, oparta była na obowiązujących formach umów zawieranych z zewnętrznymi
podmiotami. Dotyczy to zarówno nauczycieli i wykładowców na kursach, jak i innych osób
i pomiotów zewnętrznych, którym zlecano wykonanie czynności określonego rodzaju
i zakresu, jak np. Członkowie władz stowarzyszenia, podobnie jak w minionych latach,
nie byli związani ze stowarzyszeniem żadną formą stosunku pracy. Ich praca,
zaangażowanie, organizacyjne i wszelkie inne działania miały wyłącznie społeczny status.
Aktualny stan organizacyjny Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole to 16
Komitetów Terenowych, skupiających 191 członków. W pracę stowarzyszenia okresowo

zaangażowanych było również ponad 200 wolontariuszy, współdziałających doraźnie przy
realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego. Stan ten nie zmienił się w stosunku do 2020
roku.
Finanse stowarzyszenia
Działania finansowe stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym realizowane były
w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące działalności stowarzyszeń i ustawę
o rachunkowości. Sporządzone sprawozdanie oparte zostało na wynikach rocznego bilansu,
kontrolowanego przez Komisję Rewizyjną i zawiera dane oraz informacje, które dotyczą
działań zrealizowanych wyłącznie w 12-miesięcznym okresie roku sprawozdawczego.
W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, operacje finansowe wszystkich
struktur organizacyjnych stowarzyszenia objęte były jedną wspólną księgowością. Należy
jednak podkreślić, że szczególnie w przypadku
nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego, ale również innych dziedzin, wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane były
w ramach wyodrębnionych kont. Stąd również odrębność prezentacji tej problematyki.
Sporządzony na koniec roku
poniższe dane.

bilans finansowy stowarzyszenia

Obroty wyniosły: 7.516.944,92 zł, przychody:
1.358.113,02 zł, co dało końcowy wynik dodatni w wysokości

charakteryzują

1.387.856,75 zł, nakłady:
29.743,73 zł.

Szczegóły ilustruje poniższe zestawienie:
Tabela nr 1
Wyniki finansowe za rok 2021
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz jego składowych struktur

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole i struktury składowe
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole
Działalność gospodarcza TSPS
Szkolenia B H P
CKZ i U „PRYMUS”
Niepubliczne Liceum Sztuk
Plastycznych
Pożytek publiczny
Koszty zarządu

Wynik finansowy 2021 roku

Przychody

Nakłady

15.800,00 zł

29.601,75 zł

-13.801,75 zł

227.187,02 zł

203.625,02 zł

23.562,00 zł

27.982,00 zł

21.637,64 zł

6.344,36 zł

-830,16 zł

5.158,78 zł

-5.988,94 zł

574.589,56 zł

589.756,38 zł

-15.166,82 zł

543.128,33 zł

504.533,45 zł

38.594,88 zł

3.800,00 zł

-3.800,00 zł

1.387.856,75 zł 1.358.113,02 zł

Wynik

29.743,73 zł

Przytoczone dane wskazują, że rok 2021 zakończony został dodatnim saldem.
Jego ogólna wielkość wyniosła 29.743,73 zł.
Dodatni wynik bilansu finansowego Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole za
rok sprawozdawczy umożliwi realizację obowiązku określonego w § 17 Statutu
stowarzyszenia dotyczącego przekazania w oparciu o stosowną uchwałę Zarządu
Regionalnego własnej nadwyżki budżetowej na cele pożytku publicznego.
W roku sprawozdawczym nie
planowano i nie realizowano
zadań
o charakterze inwestycyjnym na rzecz samego stowarzyszenia, lecz okazały się one
niezbędne z racji przygotowań do otwarcia roku szkolnego 2020/2021 Niepublicznego
Liceum Sztuk Plastycznych, którego osobą prowadząca jest stowarzyszenie. Podjęcie
wysiłku finansowego wyniknęło z potrzeby urządzenia między innymi nowej pracowni
rzeźby. Wydatki poniesione z tego tytułu osiągnęły łączną kwotę 41.436,84 zł.
Natomiast księgowa
wartość
środków trwałych, będących w dyspozycji
stowarzyszenia na koniec roku, po odliczeniu ich amortyzacji, osiągnęła wartość 42.151,25
zł. W tym okresie znacznie wzrosły jednocześnie różnego rodzaju koszty materiałowe, co
było wynikiem stale rosnącej inflacji. To z kolei było przyczyną wzrostu poniesionych
nakładów na remonty pomieszczeń, wyposażenie sal, pomoce i materiały itd.
W roku 2021 wolne środki finansowe stowarzyszenia nie były deponowane
na krótkoterminowych lokatach bankowych. Wynikało to z niewielkiej wysokości będących
do dyspozycji kwot i bardzo niskich, niemal zerowych stóp procentowej.
W okresie sprawozdawczym całokształt działalności organizacyjnej stowarzyszenia
był finansowany tylko z własnych dochodów. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole nie
korzystało w roku 2021 z żadnych szczególnych dotacji ani innych form wsparcia
finansowego ze strony organów państwowych czy samorządowych, za wyjątkiem subwencji
oświatowej na Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych, której wysokość w ciągu roku
kalendarzowego ulegała jednak zmianom. Łącznie na ten cel otrzymano kwotę w wysokości
571.323,56 zł. (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz 14.000 zł. w ramach
programu „Aktywna tablica” (Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy).
Natomiast w związku z kwestią dotacji oświatowej na rok 2022 należy wyjaśnić, że
decyzja w sprawie jej przyznania znajduje się nadal w trakcie formalnych rozstrzygnięć,
bowiem zakwestionowano terminowość zgłoszenia wniosku przez naszą szkołę. Czynności
administracyjne się przeciągają, zaś prawidłowe funkcjonowanie placówki musi pozostać
niepodważalnym priorytetem. Dlatego Prezydium, kierując się zaistniałą sytuacją formalną,
ubiegłoroczną ministerialną praktyką zmiany wysokości stawek dotacji na ucznia w ciągu
roku, a zwłaszcza nie dającymi się aktualnie przewidzieć następstwami galopującej inflacji,
niosącej nieprzewidywalny wzrost kosztów utrzyma placówki ( energia, ogrzewanie , woda,
czynsze itd.) uważa za konieczne podjęcie działań wspierających czasowo finanse szkoły ze
środków stowarzyszenia np. w formie pożyczek, darowizn lub innego rodzaju pomocy. Z tej
racji Prezydium zwróciło się do Zarządu Regionalnego z prośbą o aprobatę dla zmierzonych
działań, wnosząc równocześnie projekt stosownej uchwały pod obrady na plenarne
posiedzenie tego organu ( uchwała nr 5) .

Działalność pożytku publicznego
W okresie sprawozdawczy, 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
- 1% odpisu od podatku
- darowizny otrzymane
Łącznie:

23.382,00 zł
518.423,33 zł
1.323,00 zł
543. 128,33 zł.

W 2021 roku liczba donatorów (zgodnie z wykazem Urzędu Skarbowego)
wyniosła 5.626, a więc mniej o 281 osób niż w roku poprzedzającym. Łączna kwota odpisów
od tej liczby donatorów okazała się niższa o 32.191,02 zł i wyniosła 503.555,83 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 14.867,50 zł. Biorąc powyższe pod uwagę oraz kierując się średnią
wielkością dokonywanych odpisów można przyjąć, że ogólna liczba donatorów faktycznie
była wyższa i wyniosła około 9 tysięcy osób.
Adresatami darowizn w 2021 r. było łącznie
299 placówek oświatowych.
Stowarzyszenie przekazywało do nich darowizny zgodnie z wolą darczyńców wyrażoną
w informacji podatkowej i ona stanowiła czynnik decydujący o wysokości konkretnych
darowizn.
Szczegółowe rozliczenie środków pochodzących ze źródeł społecznych ilustruje
poniższa tabela:

Tabela nr 2
Wyniki finansowe działalności pożytku publicznego

Rodzaj działalności
Zbiórki publiczne
Odpis 1% od podatku
Darowizny otrzymane w 2021
RAZEM

Przychody

Wydatki

Koszt obsługi
funduszu pożytku
publicznego

23.382,00 zł

22.212,90 zł

1.169,10 zł

518.423,33 zł

459.545,59 zł

20.305,86 zł

1.323,00 zł

1.300,00 zł

0,00 zł

543.128,33 zł

483.058,49 zł

21.474,96 zł

W kontekście powyższej tabeli należy zauważyć, że w okresie kilku minionych lat
odnotowywano stały spadek wielkości wpływów uzyskiwanych ze zbiórek publicznych,
lecz w roku sprawozdawczym 2021 okazały się one wyjątkowo niskie i wyniosły zaledwie
23.382,00 zł. Przyczyn tak znacznego załamania należy dopatrywać w czynnikach
epidemiologicznych i zawieszaniu zajęć stacjonarnych we wszystkich placówkach
oświatowych.
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 2021.
Należy zauważyć, że ogólna pula zebranych środków obciążona jest kosztami
obsługi, które nie przekraczają 10% przychodu . Na poniesione ogólne koszty obsługi tego
funduszu w wysokości 21.474,96 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 gospodarczej czy z odsetek od własnych 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, nagrody, pomoc finansową i rzeczową
dla uczniów, na cele krajoznawczo – turystyczne oraz bieżące remonty i konieczne materiały.
Szczegółowe cele i wysokość wydatkowanych kwot ilustrują poniższe zestawienia:

Tabela nr 3
Cele wydatkowania środków z odpisu 1% od podatku w 2021
roku

Kwota

sprzęt szkolny

99.555,52 zł

pomoce dydaktyczne

104.889,23 zł

sprzęt audio-wizualny

43.152,61 zł

komputery

24.947,11 zł

nagrody dla uczniów

27.214,61 zł

książki

25.341,67 zł

pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

1.757,25 zł

dożywianie uczniów

3.140,01 zł

wypoczynek, wycieczki dla uczniów

8.777,61 zł

inwestycje związane z budową obiektów

6.733,39 zł

remonty bieżące

41.475,20 zł

organizacja konkurów dydaktycznych szkolnych

3.076,13 zł

udział w konkursach dydaktycznych pozaszkolnych

4.630,88 zł

działalność dydaktyczna

26.986,02 zł

RAZEM:

421.677,24 zł

W odniesieniu do wartości zawartych w tabeli nr 3 należy podkreślić , że nie stanowią
one w tym momencie pełnego zestawienia wszystkich oczekiwanych danych z placówek
szkolnych. Zaistniała sytuacja wynika z dwu powodów: zwołania posiedzenia plenarnego
Zarządu Regionalnego ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do tradycyjnego terminu
w miesiącu marcu oraz zakłóceń w funkcjonowaniu szkół będących następstwem wdrożenia
zdalnego nauczania. Stąd przekaz części informacji o sposobie wykorzystania środków przez
placówki będzie późniejszy. Aktualnie spośród wszystkich obdarowanych jednostek
oświatowych 25 placówek nie zostało rozliczonych (wydłużony termin rozliczenia na
prośbę szkół). Dotyczy to ogólnej kwoty 39.168,35 zł.
W związku z tym z chwilą otrzymania wszystkich informacji zostanie dokonane
uzupełniające rozliczenie otrzymanych darowizn.

Tabela nr 4
Cele wydatkowania środków ze zbiórek publicznych
w 2021 roku

Kwota

sprzęt szkolny

12.472,49 zł

pomoce dydaktyczne

1.816,40 zł

sprzęt audio-wizualny

2.399,70 zł

nagrody dla uczniów

2.951,70 zł.

remonty bieżące

2.438,01 zł

udział w konkursach dydaktycznych – pozaszkolnych

RAZEM:

134,60 zł

22.212,90 zł

Podstawowe czynności
dotyczące rozliczenia obu akcji i przekazu środków
do jednostek oświatowych Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole ukończyło 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), w roku sprawozdawczym nie była
objęta czynnościami kontrolnymi realizowanymi przez zewnętrzne organy kontrolne.
Miały natomiast miejsce kontrole wewnętrzne, które przeprowadziła Komisja
Rewizyjna TSPS. Komisja poddała dwukrotnie analizie i ocenie rok sprawozdawczy,
badając nasze finanse w aspekcie merytorycznej celowości, jak i 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 wraz
z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.

Działalność oświatowa i szkoleniowa stowarzyszenia
Przechodząc do przedstawienia efektów pracy stowarzyszenia w zakresie działalności
oświatowo – szkoleniowej w aktualnie charakteryzowanym okresie sprawozdawczym nie
sposób nie przytoczyć przy tej okazji historycznego już zapisu pochodzącego ze
„Sprawozdania z działalności TSPS za rok 2020.” Chociaż taka potrzeba może zaskakiwać,
to wyrażona wtedy prognoza godna jest dziś uwagi. W końcowym fragmencie tego tekstu
pojawiły się następujące słowa:
„Reasumując powyższe informacje należy stwierdzić, że w rezultacie różnorodnych
przyczyn zewnętrznych aktualny stan organizacyjny placówek oświatowo – szkoleniowych
stowarzyszenia oraz liczba osób korzystających z oferty w okresie sprawozdawczym muszą
być traktowane jako przejaw nadal nie tylko utrzymującej się ale i pogłębiającej tendencji
spadkowej w dziedzinie kształcenia dorosłych. Wewnętrzne oceny tej sytuacji skłaniają
również do przyjęcia tezy, że bieżący rok może być ostatnim dla istnienia Policealnego
Studium Administracji i Przemysłu Mody, co w konsekwencji stanie się przyczyną
zawieszenia działalności kursowej dla tej specjalności zawodowej.”
Niestety, ze smutkiem należy skonstatować, że ta negatywna wizja realiów
2021 roku w omawianej sferze działalności stała się obecnie faktem. Na szczęście
stowarzyszenie przez cały okres zachowywało pełną gotowość do kontynuacji tradycyjnych
form kształcenia dorosłych, ale jednocześnie poszukiwało innych możliwości i rozwiązań,
dzięki czemu udało się uniknąć całkowitej zapaści .
W roku sprawozdawczym Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole nadal
realizowało w ramach swojej działalności również zadania o charakterze oświatowo –
szkoleniowym, lecz ich zakres był już bardzo znacząco ograniczony w porównaniu
z poprzednimi latami szkolnymi.
Stowarzyszenie przewidując utrwalanie się narastających od dłuższego czasu
trudności związanych z naborem na formy szkolne kształcenia, a także kursowe dla
dorosłych, bardzo wcześnie rozpoczęto działania promocyjne zarówno kontynuowanych
wcześniej jak i nowych kierunków na rok szkolny 2021/22. Jednak przygotowana i wdrożona
oferta kształcenia, mimo szerokiej promocji, nie przyniosła oczekiwanych skutków. Liczba
chętnych kandydatów okazała się zbyt odległa o niezbędnego minimum stanu ilościowego, by
móc uruchomić kształcenie w jakichkolwiek formach szkolnych dla dorosłych. Stało się tak
w przypadku wszystkich oferowanych kierunków kształcenia, w tym również nawet
w specjalnościach zawodowych o profilu odzieżowym, które do niedawna cieszyły się stałym
zainteresowaniem . Warto w tym momencie jedynie nadmienić, że szersze przyczyny tej
zapaści w kształceniu dorosłych mają swoje obiektywne uwarunkowania zewnętrzne,
lecz ich szersze przedstawienie wykracza już poza ramy sprawozdania.
W następstwie niepowodzeń rekrutacyjnych na szkolne formy kształcenia dorosłych,
jak i brak kandydatów na zdobywanie kwalifikacji zawodowych drogą kursów
specjalistycznych, spowodowały konieczność podjęcia przez organ prowadzący radykalnych
decyzji o charakterze organizacyjnym dotyczących aktualnego stanu i najbliższej
perspektywy
naszej działalności oświatowo – szkoleniowej. W konsekwencji tych

różnorodnych uwarunkowań oraz wewnętrznych decyzji nasze działania ukształtowały się na
przestrzeni całego 2021 roku w poniższy stan rzeczy.
1.
W miesiącu styczniu przeprowadzony został po raz ostatni egzamin zewnętrzny dla
słuchaczy kursu AU 14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych w zawodzie
krawiec. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego przystąpiła grupa, która ukończyła
zajęcia szkoleniowe pod koniec 2020 roku. Zdali go wszyscy przystępujący. Uczestnicy
kończący cały cykl szkolenia kursowego uzyskali tytuły zawodowe technik przemysłu mody.
To wydarzenie stanowi niewątpliwie ważny moment w kilkunastoletniej historii
prowadzenia przez stowarzyszenie
szkół
i kursów zawodowych dla dorosłych.
Definitywnie bowiem kończy w najbliższym rejonie możliwość podjęcia kształcenia
w zawodach z branży odzieżowej.
W tych okolicznościach na szczególne podkreślenia zasługuje fakt, ze stało się tak,
mimo iż w tej branży podmiot prowadzący zapewniał najwyższe wymagania w zakresie
wyposażenia bazy materialnej kształcenia, kadry, metod i form procesu dydaktycznego.
Dzięki temu było możliwe osiąganie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności słuchaczy.
Świadczą o tym wyniki osiągane przez słuchaczy na egzaminach zewnętrznych, które należy
uznawać za obiektywny miernik poziomu kształcenia, Potwierdzeniem tego faktu były
również aktualne rezultaty egzaminacyjne.
Jednak mimo podejmowanych wysiłków na przestrzeni całego roku nie udało się już
uruchomić żadnego innego kursu. W związku z tym postanowiono zrezygnować z dalszej
tego typu działalności.
2.
Brak osób chętnych do podjęcia nauki w formach szkolnych i kandydatów na
szkolenia kursowe stał się bezpośrednim powodem wygaszenia istnienia Policealnego
Studium Administracji i Przemysłu Mody i jego wykreślenia z rejestru placówek
oświatowych ( 2021 ). Przestała więc istnieć ostatnia szkoła będąca dotychczas częścią
składową Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus”.
3.
Z końcem 2020 przestał działać ze względów formalno – prawnych dotychczas
wyodrębniony dotąd Ośrodek Szkolenia BHP (1997-2020). Mimo braku istnienia tej
samodzielnej dotąd struktury organizacyjnej działalność szkoleniowa w tym zakresie została
utrzymana poprzez przekazanie jej funkcji innemu podmiotowi.
4.
W dalszym ciągu utrzymane zostało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„Prymus”, które od momentu likwidacji Ośrodka Szkolenia BHP przejęło cały zakres jego
szkolenia w dziedzinie bhp.
Efekty osiągnięte w roku sprawozdawczym w różnych formach szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy ilustrują poniższe dane.
CKZ i U „Prymus” w roku swojej pracy przeprowadził łącznie 53
kursy,
w ramach których przeszkolono ogółem 616 osób, w tym przykładowo: zajmujących
stanowiska kierownicze i robotnicze 71 , 192
nauczycieli oraz pracowników obsługi
placówek oświatowych czy 198 osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W przedstawionych okolicznościach w roku 2021 Zarząd Regionalny był nadal
organem prowadzącym dla dwu placówek szkolnych stowarzyszenia. Podstawową strukturą
organizacyjną w tym zakresie pozostało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„Prymus”, aktualnie prowadzące tylko szkolenia bhp, lecz jego istnienie pozwala na szybszą
reaktywację innych form kształcenia.
Druga natomiast placówka, Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych, powstałe w
2020 roku, jest szkołą samodzielną, , bezpośrednio podległą Ministerstwu Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i przez nie nadzorowaną.
Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu zaczęło swoją działalność od
1 września 2020 roku. Jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,
w której kształcenie jest nieodpłatne. Swoją ofertę edukacyjną kieruje do absolwentów
szkoły podstawowej. Realizuje kształcenie w zawodzie plastyk w specjalnościach: techniki
graficzne /projektowanie graficzne/ i fotografia i film /fotografia artystyczna.
W drugim roku jego funkcjonowania o przyjęcie do kl. I ubiegało się 48 kandydatów
na 20 miejsc. Potwierdza to wstępne założenia, że szkoła była potrzebna oraz oczekiwana i
ma dalsze perspektywy rozwojowe. Jej uruchomienie niewątpliwie wzbogaciło ofertę
lokalnego szkolnictwa zawodowego i z powodzeniem służyć będzie również w najbliższej
perspektywie rozwijaniu ambicji artystycznych młodzieży zarówno z terenu miasta jak
i najbliższego regionu.
Stowarzyszenie, jako organ założycielski, przyjęło na siebie wszelkie koszty związane
z jej tworzeniem, wyposażeniem i początkowym okresem istnienia placówki i nadal
kontynuuje to wsparcie. Wyrazem tej troski o stały rozwój bazy szkolnej jest oddanie
z początkiem roku szkolnego 2020/21 nowej pracowni rzeźby, której przygotowanie i
wyposażenie koszt kosztowało 41.43684 zł.
Kierując się również troską o zabezpieczenie i wykorzystanie sprzętu oraz urządzeń
technicznych, stanowiących wcześniej wyposażenie zlikwidowanych pracowni odzieżowych,
stowarzyszenie podjęło decyzję o ewentualnym przekazaniu tej części majątku innej
placówce oświatowej o profilu odzieżowym. Brak chętnych do przejęcia tego wyposażenia
skłonił Prezydium do podjęcia decyzji o ewentualnym zbyciu go drogą przetargu.
publicznego. Jednak i ten sposób okazał się nieskuteczny, gdyż zabrakło chętnych do udziału
w przetargu. Dopiero po dłuższym czasie udało się ostatecznie rozwiązać problem drogą
przekazu jednej z zainteresowanych szkół z terenu województwa. Placówką przejmującą
stało się Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku. Całość ( różnego typu
maszyny do szycia i inne składniki), w oparciu dwustronną dokumentację, została
przekazana w formie nieodpłatnej, bez wskazania wartości, ponieważ sprzęt osiągnął już
wcześniej poziom pełnej amortyzacji.
W roku 2021 działalność placówek szkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie
nie była kontrolowana przez władze oświatowe szczebla wojewódzkiego i miejskiego.
Jedynie egzaminy zewnętrzne, realizowane w urzędowych terminach (styczeń 2021),
odbywały się z udziałem przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Przedmiotem obserwacji były szczególne zasady i warunki przebiegu egzaminów. Egzaminy
przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Nie wniesiono żadnych uwag i nie wskazano
odstępstw od obowiązujących zasad.
Efekty finansowe działalności oświatowo - szkoleniowej Stowarzyszenia
przedstawione zostały przy okazji omawiania ogólnych spraw budżetowych ( tab. 1 ).

Działania na rzecz szkół i środowiska
Toruńskie
Stowarzyszenie
Pomocy Szkole podtrzymując wieloletnią tradycję
różnorodnych działań adresowanych do placówek oświatowych i nauczycieli również
w minionym roku sprawozdawczym planowało zrealizować w tym zakresie szereg
przedsięwzięć kierowanych do szkół, uczniów i nauczycieli. Jednak zaskakujące wydarzenia
w postaci pandemii , będące jej następstwem nakazy, restrykcje, wprowadzane lockdowny,
zawieszenie normalnych zajęć szkolnych, ograniczeniem poruszania się itd. wymusiły
rezygnację z organizacji własnych przedsięwzięć adresowanych do grup osobowych
o liczniejszym składzie.
Stąd na przestrzeni 2021 roku Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
podejmowało jedynie decyzje odnoszące do rozpatrywanych wniosków o wsparcie i pomoc
finansową składanych przez konkretne placówki oświatowe i na określone cele.
Ogółem ze środków będących w wyłącznej dyspozycji stowarzyszenia przekazano
do placówek oświatowych darowizny celowe w kwocie 17.400,00 zł.
Konkretnymi przykładami takich placówek, które uzyskały poparcie finansowe
ze strony stowarzyszenia w formie darowizny celowej w 2021 roku mogą być miedzy
innymi:










Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej”
Chorągiew Kujawsko Pomorska Komenda Hufca ZHP w Toruniu
Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu
Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu
Przedszkole Samorządowe w Osieku n/Wisłą
Polskie Stowarzyszenie diabetyków Zarząd Powiatowy w Toruniu
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.

W kontekście przedstawionych informacji o dokonaniach w roku sprawozdawczym
2021 należy na koniec stwierdzić, że zaistniałe w tym okresie czasu uwarunkowania
zewnętrzne miały ogromnie negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia
oraz możliwość realizacji statutowych celów i zadań. Dalsze ewentualne utrzymywanie
się tych niekorzystnych tendencji jest prostą drogą prowadzącą do pogorszenia się warunków
działalności stowarzyszenia w najbliższej perspektywie czasowej.
W przedłożonym sprawozdaniu zaakcentowane zostały jedynie podstawowe
zagadnienia związane z działalnością stowarzyszenia w 2021 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, będąca
w dyspozycji biura Zarządu Regionalnego .

Zakończenie
Prezydium Zarządu Regionalnego informując w formie sprawozdania o przebiegu
działań Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w 2021 roku pragnie podkreślić,
że miniony okres sprawozdawczy był dla stowarzyszenia momentem o wyjątkowym
znaczeniu. Stowarzyszenie wkroczyło bowiem w czwartą dekadę istnienia i nieprzerwanej
działalności (powstało w listopadzie 1889 r. ). Zamierzało nadal z poświęceniem służyć
oświacie co najmniej w dotychczasowym zakresie w i formach, czyli między innymi
w ramach swojej działalności jak najszerzej docierać z różnymi rodzajami pomocy do szkół
na terenie całego województwa, sukcesywnie wzbogacać działania o nowe formy pomocy
i wsparcia środowisk szkolnych, inspirować społeczności lokalne do aktywności
i współudziału w pracach na rzecz placówek oświatowych i całych środowisk szkolnych.
Niestety. Wydarzenia minionego roku, zwłaszcza związane z rozwojem pandemii i jej
następstwami, wymusiły przemodelowanie wielu naszych zamierzeń i działań. W sumie
udało się jednak utrzymać w miarę normalne funkcjonowanie całej struktury organizacyjnej.
Jest to zasługa wielu osób, które mimo obiektywnych ograniczeń z nami współdziałały.
Nie sposób więc nie podkreślić, że dorobek stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym jest
wynikiem pracy wielu ofiarnych i życzliwych osób, które wspierają nasze cele. Mamy
obowiązek pamiętać o ich aktywności i dokonaniach.
Prezydium Zarządu Regionalnego Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
przedstawiając niniejszy dokument pragnie jednocześnie podkreślić, że dotyczy on ostatniego
roku kadencji obecnych władz stowarzyszenia. Dlatego ze szczególnym podkreśleniem
wyrażamy słowa wdzięczności, uznania i serdecznych podziękowań wszystkim, którzy
zarówno w roku sprawozdawczym jak i całej kadencji 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.
Słowa podziękowań kierujemy również do organów , instytucji i stowarzyszeń,
z którymi mieliśmy możliwość współdziałać podejmując realizację naszych zadań
statutowych w trudnym 2021 roku.
Dziękujemy za aktywną pracę wszystkim działaczom terenowych struktur
stowarzyszenia, członkom Zarządu Regionalnego, Komisji Rewizyjnej i pracownikom Biura
Zarządu Regionalnego.
Toruń, luty 2022 r.
.

Prezydium
Zarządu Regionalnego
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

