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Wstęp
Przedkładane przez Prezydium Zarządu Regionalnego „Sprawozdanie z
działalności Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku 2020 stanowi
spełnienie przez organ wykonawczy stowarzyszenia wymogu organizacyjnego
określonego w rozdz. VI § 2 Statutu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
Niniejszy dokument dotyczy czwartego roku funkcjonowania obecnych władz
stowarzyszenia w kadencji obejmującej okres lat 2017-2022.
W aktualnym sprawozdaniu za rok 2020 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
W roku sprawozdawczym 2020 odbyto I Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w kadencji 2017 – 2022. Zasadniczym powodem jego zwołania była
konieczność zatwierdzenia propozycji zmian statutowych. W związku z tym w trybie
statutowym przygotowano i zatwierdzono projekt zmian Statutu TSPS, co znalazło
wyraz w Uchwale nr 5 Zarządu Regionalnego z dnia 18 stycznia 2020 roku .
Przedstawione propozycje zmian statutowych, normujących działalność gospodarczą
stowarzyszenia stosownie do obowiązujących aktualnie reguł ustawowych, zyskały w
całości aprobatę
I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (1.02.2020).
Następnie przyjęty zakres zmian wraz z właściwym wnioskiem złożono do Krajowego
Sądu Rejestrowego
w Toruniu, którego VII Wydział Gospodarczy
podjął
postanowienie o dokonaniu wpisu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole do
Rejestru Przedsiębiorców ( sygn. sprawy TO.VII-REJ KRS/01119/19/1z37 z dn.
4.03.2020 ). Powyższa decyzja ostatecznie zamknęła proces nowelizacji Statutu TSPS i
pozwala na stwierdzenie o pełnym wykonaniu zalecenia pokontrolnego Departamentu
Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 2019 roku.
Z kolei ostatnie zebranie plenarne Zarządu Regionalnego poświęcone rocznej
ocenie działalności za 2019 r. miało miejsce w dniu 18 stycznia 2020 r. Stąd aktualne
sprawozdanie stanowi podsumowanie pracy władz stowarzyszenia i całej struktury
organizacyjnej w minionym roku kalendarzowym.
Prezydium, będące
organem wykonawczym zarządu,
odbyło w roku
sprawozdawczym 2020 łącznie 11
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 2020 oraz wewnętrzny regulamin organu
wykonawczego, jakim jest Prezydium Zarządu Regionalnego. 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 2020 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 ,
- dążeniu do kontynuowania i intensyfikacji własnej działalności gospodarczej.
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, których ilość ostatnio zwiększono
(www.edukacja.torun.com.pl,
liceumplastyczne.eu)
i
które
poddawane
są systematycznej modyfikacji. 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 wyniosły w 5 326.47 zł i wykazane
zostały w tabeli wyników finansowych ( tab. nr 1 ).
Dokumentacja działalności stowarzyszenia, pracy zarządu
i prezydium
znajduje się w Biurze Zarządu Regionalnego. Ogólny stan zatrudnienia od kilku lat był
stabilny i ograniczony do czterech etatów. Od pierwszego września zwiększony o jedno
stanowisko dyrektora szkoły ( biuro stowarzyszenia, księgowość, dyrekcja centrum i
sekretariat szkolny - 3 osoby oraz 2 osoby w pracowni komputerowej pracowni
stopniowania odzieży).
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, którym zlecano wykonanie określonego typu czynności.
Członkowie władz stowarzyszenia nie są z nim związani żadną formą stosunku pracy.
Ich zaangażowanie a charakter społeczny.
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.
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 2020, 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 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 bilans finansowy stowarzyszenia charakteryzują
poniższe dane.
Obroty wyniosły: 1 257 538,27 zł, przychody: zł, nakłady: 1 266 305,23 zł,
co dało końcowy wynik ujemny w wysokości 8.766,96 zł.
Szczegóły ilustruje poniższe zestawienie:

Tabela nr 1
Wyniki finansowe za rok 2020
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz jego składowych struktur

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole i struktury składowe
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole
w tym: Usługi komputerowe

Przychody

Nakłady

86.469,15 zł

80.554,55 zł

51 386,06 zł

42.301,48 zł

9.084,58 zł

Działalność gospodarcza TSPS
Ośrodek Szkolenia B H P

202.959,54 zł

196.683,23 zł

6.276,31 zł

28.354,44 zł

30.517,62 zł

- 2.163,18 zł

CKZ i U „PRYMUS”
Niepubliczne Liceum Sztuk
Plastycznych

159.515,94 zł

163.700,87 zł

- 4.184,93 zł

208.822,00 zł

206.681,26 zł

2.140,74 zł

Pożytek publiczny

571.417,20 zł

582.841,23 zł

- 11.424,03 zł

5.326.47 zł

- 5.326,47 zł

Koszty zarządu

Wynik finansowy 2019 roku

Wynik
5.914,60 zł

1.257.538,27 zł 1.266.305,23 zł - 8.766,96 zł

Przytoczone dane wskazują, że rok 2020 zakończony został ujemnym
saldem. Jego ogólna wielkość wyniosła 8.766,96 zł. Na taki wynik, mimo stałej
troski o racjonalną gospodarkę finansową, miały wpływ:
- wzrost nakładów związanych z przygotowaniami do uruchomienia nowej szkoły,
- sytuacja gospodarcza w okresie pandemii i związane z nią zaburzenia własnej
działalności gospodarczej,
- przekazywanie dotacji oświatowej z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych za
zrealizowanie kursów zawodowych, dopiero po zdanych egzaminach zewnętrznych,
odbywanych wyłącznie
w urzędowych terminach (początek i połowa roku
kalendarzowego), co powoduje konieczność
bieżącego finansowania kursów
zawodowych przez stowarzyszenie jako ich organizatora.
Ujemny wynik bilansu finansowego uToruńskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole za rok sprawozdawczy uniemożliwił realizację 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 planowano i nie realizowano
zadań
o charakterze inwestycyjnym na rzecz samego stowarzyszenia, lecz okazały się one
niezbędne z racji trwających przez cały rok rozlicznych działań organizacyjnych
związanych z procesem prac przygotowawczych do otwarcia od roku szkolnego

2020/2021 Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych, którego osobą prowadząca
stało się stowarzyszenie. Podjęcie wysiłku inwestycyjnego wyniknęło z potrzeby
urządzenia między innymi nowej pracowni komputerowej. Wydatki poniesione z tego
tytułu osiągnęły łączną kwotę 40.370,00 zł. Dlatego księgowa wartość środków
trwałych, będących w dyspozycji stowarzyszenia na koniec roku i odliczeniu ich
amortyzacji osiągnęła wartość 36.424,75 zł. W tym okresie znacznie wzrosły
jednocześnie różnego rodzaju koszty materiałowe, co było wynikiem poniesionych
nakładów na remonty pomieszczeń, wyposażenie sal, pomoce i materiały itd.
Jeśli pozwalały na to bieżące okoliczności, wolne środki finansowe w okresie
roku deponowane były na krótkoterminowych lokatach bankowych. Przyniosły one
przyrost dochodu w łącznej wysokości 4.897,53 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 działalności
organizacyjnej
stowarzyszenia był finansowany tylko z własnych dochodów. Wyłączając subwencję
oświatową, Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole nie korzystało również w roku
2020 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
- 1% odpisu od podatku
- darowizny otrzymane
Łącznie:

7 005,00
551 828 69
12 583,51
571.417,20

zł.
zł.
zł.
zł.

W 2020 roku liczba donatorów (zgodnie z wykazem Urzędu Skarbowego)
wyniosła 5907, a więc mniej o 270 osób niż w roku poprzedzającym, lecz łączna

kwota odpisów od tej liczby donatorów okazała się wyższa o 14.808 zł i wyniosła
537.761, 45 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 14.067,24 zł. Biorąc powyższe
pod uwagę oraz kierując się średnią wielkością dokonywanych odpisów można przyjąć,
że ogólna liczba donatorów faktycznie była wyższa i wyniosła około 6 tysięcy osób.
Adresatami darowizn w 2020 r. było łącznie 285 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 2020
RAZEM

Przychody

Wydatki

Koszt obsługi
funduszu pożytku
publicznego

7.005,00 zł

6.654,75 zł

350,25 zł

551.828,69 zł

537.013,47 zł

28.822,76 zł

12.583,51 zł

10.000,00 zł

0,00 zł

571.417,20 zł

553.668,22 zł

29.173,01 zł

W kontekście powyższej tabeli należy zauważyć, że w okresie kilku
minionych kilku lat odnotowywano stały spadek wielkości wpływów uzyskiwanych ze
zbiórek publicznych, lecz w roku sprawozdawczym 2020 okazały się one wyjątkowo
niskie i wyniosły zaledwie 7 005 zł. , co stanowi niespełna 10% kwoty uzyskanej w
2019 roku. Przyczyn tak znacznego załamania należy dopatrywać w czynnikach
epidemiologicznych i zawieszeniu 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 2020.
Należy zauważyć, że ogólna pula zebranych środków obciążona jest
kosztami obsługi, które nie mogą przekraczać 10% przychodu . Na poniesione ogólne

koszty obsługi tego funduszu w wysokości 29.173,01 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 2020
roku
sprzęt szkolny

Kwota
171.689,12 zł

pomoce dydaktyczne

97.703,75 zł

sprzęt audio-wizualny

38.585,63 zł

komputery

51.253,37 zł

nagrody dla uczniów

27.066,82 zł

książki

16.370,87 zł

pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

1.391,66 zł

dożywianie uczniów

1.115,36 zł

wypoczynek, wycieczki dla uczniów

2.730,12 zł

inwestycje związane z budową obiektów

23.301,51 zł

remonty bieżące

49.511,93 zł

organizacja konkurów dydaktycznych szkolnych

1.934,23 zł

udział w konkursach dydaktycznych pozaszkolnych
działalność dydaktyczna

RAZE M:

32.58 zł
15.848,31 zł

498.535,26 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 18 placówek nie
zostało rozliczonych (wydłużony termin rozliczenia na prośbę szkół). Dotyczy to
ogólnej kwoty 48.478,21 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Woli na kwotę 37.866,69 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 2020 roku
sprzęt szkolny

Kwota
820,80 zł

pomoce dydaktyczne

2.762,90 zł

sprzęt audio-wizualny

1.258,75 zł
0,00 zł

komputery
nagrody dla uczniów

1.084,60 zł.

książki

498,10 zł

pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

0,00 zł.

dożywianie uczniów

0,00 zł.

wypoczynek, wycieczki dla uczniów

0,00 zł

inwestycje związane z budową obiektów

0,00 zł

remonty bieżące

229,60 zł

działalność dydaktyczna

0,00 zł

RAZEM:

6.654,75 zł

Uwaga: Tabela stanowi pełne rozliczenie środków ze zbiórek publicznych.

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.
Należy jednak przypomnieć, że w czerwcu 2019 roku zewnętrzną kontrolę
przeprowadził zespół Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. 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, lecz kontrolujący wnieśli uwagę odnoszącą się do ich
zdaniem
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
wydano stosowne zalecenie dokonania nowelizacji zapisów statutowych. Jak już
nadmieniono wcześniej zalecenie zostało zrealizowane.
W roku 2020 z kolei kontrolę wewnętrzną przeprowadzała 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.
Działalność oświatowa i szkoleniowa stowarzyszenia
W roku sprawozdawczym Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
realizowało w ramach swoich prac również szereg zadań o charakterze oświatowo –
szkoleniowym, co znalazło wyraz głównie w kontynuacji kursów kwalifikacyjnych ,
kursów szkoleniowych z zakresu bhp, pracach organizacyjnych w ramach przygotowań
do uruchomienia nowej placówki szkolnej oraz reorganizacji Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” i Ośrodka Szkolenia BHP.
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 2020/21. 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 w formach szkolnych dla dorosłych. Stało się tak w
przypadku wszystkich oferowanych kierunków kształcenia. Stąd konieczność położenia
nacisku na formy kursowe kształcenia zawodowego, które niestety stały się wyłączne
w omawianym roku szkolnym. Zarówno wskazane jak
i inne czynniki ostatecznie
ukształtowały poniższy stan w 2020 roku.
Zarząd Regionalny nadal był organem założycielskim dla placówek szkolnych
stowarzyszenia. Podstawową strukturą organizacyjną w tym zakresie pozostało
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus”, w ramach którego na
początku roku 2020 działała już tylko jedna szkoła posiadająca uprawnienia szkoły
publicznej i zgodnie z przepisami będąca również podmiotem organizującym
i prowadzącym kształcenie zawodowe w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Było to Policealne Studium Administracji i Przemysłu Mody.
W tych okolicznościach pozytywnym przejawem na przestrzeni tego roku
kalendarzowego był fakt, że udało się podtrzymać i kontynuować kursowe formy
kształcenia zawodowego, ale niestety tylko w jednej branży, tj. odzieżowej w zawodzie
technik przemysłu mody.
Na szczególne podkreślenia zasługuje fakt, że w tej branży podmiot prowadzący
nadal 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 są również
aktualne rezultaty.
W roku 2020 realizowane były trzy kwalifikacyjne kursy zawodowe, których
terminy rozpoczęcia i zakończenia nie pokrywały się z kalendarzem roku szkolnego.
Uczestnikami tych kursów o profilu zawodowym technik przemysłu mody było
łącznie 27 słuchaczy.
Słuchacze dwu kursów o nomenklaturze „ AU. 14 Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych” przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 w liczbie
17 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 przeciętny średni wynik dla całej grupy: w części
pisemnej 81,1% i w części praktycznej 96,8 %.
Z kolei w sesji: czerwiec-lipiec 2020 r., w ramach egzaminu z zakresu AU.42
Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych’ , średni wynik dla całej
grupy zdających wyniósł odpowiednio: część pisemna 86,5% i część praktyczna:
93,3%. Możemy zatem poszczycić się 100% zdawalnością egzaminów i wysokim
poziomem wyników potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Rezultaty te plasują
naszych słuchaczy w czołówce krajowych wyników.

Uczestnicy kończący cały cykl szkolenia kursowego uzyskali tytuły zawodowe
technik przemysłu mody. Natomiast słuchacze ostatniego kursu odbywanego w drugiej
połowie minionego wprawdzie zakończyli cykl szkoleniowy, lecz do egzaminu
zewnętrznego mogli przystąpić w urzędowym terminie , tj. w styczniu bieżącego roku.
W roku 2020 działalność placówek
szkolnych
prowadzonych przez
stowarzyszenie nie była kontrolowana przez władze oświatowe szczebla
wojewódzkiego i miejskiego.
Jedynie egzaminy zewnętrzne, realizowane w
urzędowych terminach (styczeń 2020), 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.
Również z własnych, bieżących analiz i ocen, dokonywanych przez Prezydium
ZR , wynika, że realizowane kształcenie kursowe na przestrzeni roku 2020 przebiegało
prawidłowo i efektywnie. Tę wewnętrzną ocenę, potwierdziły omówione już wcześniej
rezultaty egzaminów zewnętrznych.
Jednocześnie należy dodać, że do końca miesiąca września roku
sprawozdawczego poza strukturą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w roku sprawozdawczym kontynuował swoją wieloletnią działalność Ośrodek
Szkolenia BHP ( utworzony w 1997 ) , realizujący różne formy szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. W ostatnim roku swojej pracy przeprowadził łącznie
72 kursów, w ramach których przeszkolono ogółem 609 osób, w tym przykładowo:
zajmujących stanowiska kierownicze i robotnicze 143, 122 nauczycieli oraz
pracowników obsługi placówek oświatowych czy 205 osób w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
W odniesieniu do tej dziedziny działalności należy wyjaśnić, że dla Ośrodka
Szkolenia BHP był to ostatni rok pracy w dotychczasowej formie organizacyjnej. W
następstwie zmiany podstaw prawnych ośrodek z dniem 1 października 2020 roku
wykreślony został z rejestru placówek uprawnionych do prowadzenia tego rodzaju
działalności. Godzi się przy okazji odnotować, że w okresie swojej działalności
w ramach różnych rodzajów kursów z zakresu bhp przeszkolił łącznie 25.184 osoby.
Jest więc podstawa do stwierdzenia, że spełnił on swoją rolę i był odpowiedzią na
zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Należy jednocześnie dodać,
że stowarzyszenie nie rezygnuje z działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp.
Dokonano już niezbędnych formalnych zmian (wprowadzenie stosownych nowelizacji
przepisów wewnętrznych ) i organizacyjnych przekształceń, w wyniku których
dotychczasowe funkcje i zadania ośrodka, , przypisane zostały Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego „Prymus”, które będzie kontynuatorem tych form
szkoleniowych .
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.
Stowarzyszenie przez cały okres zachowywało pełną gotowość do kontynuacji
tradycyjnych form kształcenia dorosłych, ale jednocześnie poszukiwało innych
możliwości i rozwiązań.
W związku z tym należy również zauważyć, że w roku sprawozdawczym, po
prawie dwuletnim okresie przygotowawczym, urzeczywistniona została inicjatywa
stowarzyszenia związana z powołaniem do życia liceum plastycznego w naszym
mieście. Szkoła zaczęła swoją działalność od 1 września 2020 roku. Funkcjonuje pod
nazwą Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu. 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.
Stowarzyszenie, jako organ założycielski, przyjęło na siebie wszelkie koszty
związane z jej tworzeniem, wyposażeniem i początkowym okresem istnienia placówki.
Jej uruchomienie niewątpliwie wzbogaciło ofertę lokalnego szkolnictwa zawodowego.
Placówka z powodzeniem zaspokajać będzie również w najbliższej perspektywie
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
w perspektywie 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 wyłącznie 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 stać się także bazą rekrutacyjną dla uczelni wyższych.
Mieszkańcy Torunia, a zwłaszcza zainteresowana i plastycznie uzdolniona
młodzież, z pewnością podzielą pragnienia i dążenia Toruńskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole jako organu prowadzącego, by w najbliższej perspektywie szkoła
prawidłowo się rozwijała i była postrzegana jako ważny oraz potrzebny składnik
struktury oświatowej miasta zarówno teraz jak i w przyszłości.
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 2020 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 72.570,00 zł.
Konkretnymi przykładami takich placówek, które uzyskały poparcie finansowe
ze strony stowarzyszenia w formie darowizny celowej w 2020 roku mogą być miedzy
innymi:
-Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych
i Elektronicznych
1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo
2.700,00 zł,
- Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka
2.000,00 zł,
- Przedszkole nr 35 we Włocławku
2.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu
2.000,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych
51.370,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu
1.000,00 zł,
- Szkoła podstawowa nr 27 w Toruniu
10.000,00 zł
W kontekście
przedstawionych informacji o dokonaniach w roku
sprawozdawczym 2020 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 2020 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 2020 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

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 wyraża słowa wdzięczności, uznania i serdecznych i podziękowań 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.
Słowa podziękowań kierujemy również do organów , instytucji
i stowarzyszeń, z którymi mieliśmy możliwość współdziałać podejmując realizację
naszych zadań statutowych w trudnym 2020 roku.
Dziękujemy za aktywną pracę wszystkim działaczom terenowych struktur
stowarzyszenia, członkom Zarządu Regionalnego, Komisji Rewizyjnej i pracownikom
Biura Zarządu Regionalnego.
Toruń, dnia 15 lutego 2021 r.
.
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