Sprawozdanie z działalności
Zarządu Głównego
Społecznego Towarzystwa
Oświatowego
w okresie
24 kwietnia 2019 r. – 12 marca 2022 r.

2

3

Spis treści
Wstęp .................................................................................................................................................... 5
1. Sprawy członkowskie ........................................................................................................................ 6
2. Koła STO ............................................................................................................................................ 6
3. Władze naczelne STO ........................................................................................................................ 6
4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO ............................................................................................ 7
5. Biuro STO .......................................................................................................................................... 9
6. Siedziba STO .................................................................................................................................... 10
7. Zarząd Główny STO ......................................................................................................................... 11
a) Tryb i formy pracy Zarządu Głównego STO ............................................................................... 11
b) Kierunki działania Zarządu Głównego STO ................................................................................ 13
Bezpośrednie działania na rzecz kół i szkół stowarzyszenia ...................................................... 13
Działania na rzecz kadry STO ..................................................................................................... 16
Działania w trakcie pandemii COVID-19 .................................................................................... 17
Komunikacja i promocja ............................................................................................................ 18
Działania w zakresie polityki oświatowej................................................................................... 22
Realizacja projektów grantowych przez ZG STO........................................................................ 23
Nagrody i odznaczenia ............................................................................................................... 23
Współpraca z biznesem i organizacjami pozarządowymi .......................................................... 23
Praca nad oficjalnymi dokumentami Towarzystwa ................................................................... 24
c) Polityka finansowa ..................................................................................................................... 26
Monitorowanie sytuacji finansowej przez ZG STO .................................................................... 26
Sprawozdawczość STO ............................................................................................................... 28

4

5
Wstęp
Szanowni Państwo,
Kiedy w 2019 roku Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego wyłonił
nowe władze stowarzyszenia, nikt nie spodziewał się, że ich działania zostaną w tak dużym stopniu
zdeterminowane przez czynniki zewnętrzne. Kilka miesięcy później rozpoczęła się pandemia, która
postawiła przed szkołami i kołami STO zupełnie nowe wyzwania, wpływając także na aktywność Zarządu
Głównego STO.
Nowe okoliczności wymagały odpowiedniej reakcji władz stowarzyszenia. Zarząd Główny STO podjął
działania, których celem było wsparcie szkół i kół, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i finansowym. W krótkim czasie odbyło się wiele webinarów, skierowanych przede wszystkim do osób
zarządzających placówkami. W obliczu spodziewanego kryzysu ekonomicznego stworzyliśmy Fundusz
solidarnościowy, oferując wsparcie rodzinom uczniów, których status materialny uległ znaczącemu
pogorszeniu. Szkoły uzyskały z kolei wsparcie finansowe, dzięki któremu mogły w większym stopniu
dostosować swoje narzędzia oraz infrastrukturę do wymogów zdalnego nauczania.
Pandemia zrodziła także wiele problemów w obszarze zdrowia psychicznego. Z myślą o najmłodszych,
Zarząd Główny STO zorganizował konferencję online pt. „Głowa w koronie”, poświęconą problemom dzieci
i młodzieży. Na wsparcie w okresie pandemii mogli także liczyć dyrektorzy szkół. Cykliczne spotkania
stanowiły dla nich okazję do wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji.
Nie tylko pandemia wymagała od nas podejmowania zdecydowanych działań. Zarząd Główny STO reagował
także na planowane zmiany w przepisach oświatowych. W przestrzeni publicznej wyraźnie słyszalny był głos
sprzeciwu STO wobec projektów ustaw i rozporządzeń, zmierzających do centralizacji oświaty i likwidacji
autonomii szkoły. Ostatecznie sprzeciw licznych środowisk – w tym Społecznego Towarzystwa Oświatowego
– przesądził o tym, że niezwykle szkodliwe regulacje, przyznające kuratorom oświaty ogromną władzę nad
szkołami, nie weszły w życie. Ostatnie tygodnie kadencji władz STO upłynęły z kolei na działaniach
podejmowanych w reakcji na wojnę w Ukrainie. Nasze stowarzyszenie apeluje o konkretne działania
legislacyjne, które pomogą szkołom funkcjonować w warunkach masowej migracji.
Mijająca kadencja Zarządu Głównego STO obfitowała w nowe wyzwania. Mimo to, konsekwentnie
realizowaliśmy w tym czasie długofalowe cele stowarzyszenia. Nasze starania zaowocowały akredytacją dla
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO i rozwojem jego działalności. Zarząd Główny STO podejmował także
działania na rzecz upowszechniania wiedzy o STO. Od kilku lat nowi uczniowie i ich rodzice, a także
nauczyciele rozpoczynający pracę w naszych szkołach, otrzymują listy powitalne. Szkoły i przedszkola STO
wzbogaciły się z kolei o jednolite tablice poświęcone Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu. Dzięki nim
każdy, kto odwiedza nasze placówki, dowiaduje się, że STO jest ogólnopolską organizacją, która zapewnia
dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju.
Z myślą o przyszłości zainicjowaliśmy także prace nad nową strategią stowarzyszenia oraz nad zmianami
w Statucie STO, które pozwolą usprawnić działania STO i uwolnią potencjał, jakim dysponują nasze
środowiska. Już wkrótce decyzję w sprawie wdrożenia tych zmian podejmie XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Więcej informacji o działaniach podjętych przez Zarząd Główny STO w trakcie mijającej kadencji znajdą
Państwo w niniejszym sprawozdaniu. Zachęcam do lektury.
Z poważaniem,

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
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1. Sprawy członkowskie
Na początku kadencji Zarządu Głównego STO Społeczne Towarzystwo Oświatowe liczyło 4600
członków. W okresie od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2022 r. – jak wynika m.in. z informacji
pozyskanych przez Biuro STO od Samodzielnych Kół Terenowych STO – liczba członków stowarzyszenia
wzrosła do 4654 (o 54 osoby więcej niż na początku kadencji).

2. Koła STO
STO składa się obecnie z 72 Samodzielnych Kół Terenowych STO, które prowadzą łącznie 138 placówek
(szkół i przedszkoli). Zarząd Główny STO prowadzi również placówkę edukacyjną – Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli STO, a SKT nr 168 w Małej Wsi prowadzi Powiatowy Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
W okresie kadencji liczba kół nie zmieniła się.

3. Władze naczelne STO
Na XII Zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów STO, w dniach 6-7 kwietnia 2019 r., wybrano władze
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w następującym składzie:
Zarząd Główny:
Zygmunt Puchalski – prezes STO
Anita Iskierka – wiceprezes ZG STO
Wiesław Suchowiejko – wiceprezes ZG STO
Marek Szyca – sekretarz generalny ZG STO
Robert Wajnert – skarbnik ZG STO
Beata Burska – członek ZG STO
Marcin Sikorski – członek ZG STO
Radosław Frydrych – członek ZG STO
Kacper Kruszewski – członek ZG STO
Krzysztof Kwiatkowski – członek ZG STO
Mariusz Łupiński – członek ZG STO
Elżbieta Nowak – członek ZG STO
Elżbieta Rakoczy – członek ZG STO
Zbigniew Walicki – członek ZG STO
W trakcie trwania kadencji nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Głównego (zmiany składu dokonano
zgodnie ze statutem STO):
Marcin Sikorski ustąpił 29 stycznia 2021 roku z członkostwa w ZG.
Skład ZG został uzupełniony 6 lutego 2021 roku – nowym członkiem ZG został Andrzej Faracik.
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Główna Komisja Rewizyjna:
Dariusz Florczak – przewodniczący KR
Sławomir Waś – sekretarz KR
Urszula Andrejewicz – członek KR
Józef Gill – członek KR
Paweł Łukasik – członek KR
Waldemar Snarski – członek KR
Jolanta Truszewska – członek KR

Główny Sąd Koleżeński:
Marek Koćmiel
Andrzej Kuczyński
Agata Ludwa
Krystyna Norwa
Anna Strubińska

Rzecznik Dyscyplinarny:
Zbigniew Sobolewski

4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
Jednostką uczestniczącą w organizacji szkoleń i wydającą świadectwa ich ukończenia jest Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli STO. Ośrodek funkcjonuje jako niezależna placówka oświatowa, dla której
organem prowadzącym jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. W latach 2019-2022 funkcję
dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli sprawował Zygmunt Puchalski, Prezes STO.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji
placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodek wystąpił do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o akredytację.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty
została przyznana 29 sierpnia 2019 r.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO, we współpracy z ZG STO i Biurem STO, zorganizował
kilkadziesiąt szkoleń, webinarów i cyklicznych spotkań dla nauczycieli, dyrektorów szkół i członków
Zarządów Kół, m.in. w ramach Wakacyjnej Szkoły STO. ODN organizował:
Wakacyjne Szkoły STO:



Smardzewice, lipiec 2019 r. – 57 uczestników;
Kazimierz Dolny, lipiec 2021 r. – 127 uczestników;
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Konferencje:





Konferencja nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej | Kraków | 6-7.12.2019 r. – 38 uczestników;
Krakowska Konferencja Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Społecznego Towarzystwa
Oświatowego | Kraków | 28-29.02.2020 r. – 34 uczestników;
II Konferencja Pedagogiczna STO „RODZICE W SZKOLE” | Warszawa | 7.03.2020 r. –
50 uczestników;
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Badanie w działaniu, czyli jak nauczyciele mogą zebrać
informacje zwrotną o ich zajęciach od uczniów” | 01.10.2019 r. – 60 uczestników

Superwizje:


Trzy cykle spotkań „Superwizja dla dyrektorów szkół STO”: wiosna 2020, jesień-zima
2020/2021 oraz wiosna 2021 – 23 uczestników

Webinaria:






















Omówienie nowych rozporządzeń wydanych przez MEN, 24.03.2020 – 35 uczestników
Działania Zarządu Głównego STO w związku z epidemią koronawirusa oraz oferta ODN
| 06.04.2020 r. – 49 uczestników;
Działania Zarządu Głównego STO w związku z epidemią koronawirusa, 17.04.2020 r.
– 38 uczestników;
Edukacja zdalna wczesnoszkolna, 27.04.2020 r. – 45 uczestników;
Edukacja zdalna w klasach 4-8, 07.05.2020 r. – 42 uczestników;
Edukacja zdalna w liceum, 14.05.2020 r. – 19 uczestników;
Edukacja wczesnoszkolna, plan na okres po 25 maja, 19.05.2020 r. – 49 uczestników;
Egzaminy zewnętrzne i rekrutacja, 25.05.2020 r. – 73 uczestników;
Podsumowanie cyklu webinariów i informacja na temat planowanych projektów
szkoleniowych, 23.06.2020 r. – 35 uczestników;
Trzy warianty edukacji w teorii i praktyce szkolnej, 28.08.2020 r. – 52 uczestników;
Vademecum dyrektora szkoły na starcie roku szk. 2020/2021, 16.09.2020 r. – 9 uczestników;
Prawo oświatowe i inspiracje w szkołach STO, 17.12.2020 r. – 40 uczestników;
Strategia rozwoju szkoły – cenne narzędzie budowania społeczności, 11.02.2021 r.
– 49 uczestników;
Jak skutecznie komunikować i promować szkołę – także w czasach kryzysowych wynikających
z pandemii?, 4.03.2021 r. – 54 uczestników;
Program pozytywnej dyscypliny. Jak wdrażać go w szkole? (uwzględniając zmiany związane
z pandemią) | 18.03.2021 r., 79 uczestników;
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży?, 14.04.2021 r.
– 103 uczestników;
Webinarium „Harry Potter i więzień sześcianu”, 20.04.2021 r. – 44 uczestników;
Myślenie krytyczne, 20.05.2021 r. – 54 uczestników;
Postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego
w placówkach niepublicznych, 31.05.2021 r. – 26 uczestników;
Szkolenie trenerskie z myślenia krytycznego, 27-28 listopada 2021 r. – 23 uczestników;
„Warsztat dyrektora”, 25 stycznia i 23 lutego 2022 r. – 130 uczestników;
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5. Biuro STO
Biuro Społeczne Towarzystwa Oświatowego:
 utrzymywało stałe kontakty z kołami i szkołami;
 gromadziło dokumentację kół i szkół;
 dbało o obieg informacji wewnątrz Towarzystwa, np. w zakresie spraw członkowskich,
stypendiów, imprez i szkoleń;
 udzielało porad w zakresie finansów i księgowości;
 zapewniało udzielanie porad prawnych w szerokim zakresie merytorycznym;
 było ośrodkiem przygotowywania programów i projektów grantowych;
 Prowadziło stronę www.sto.org.pl, na której na bieżąco umieszczane są aktualne informacje
o wydarzeniach i imprezach w szkołach STO, o inicjatywach ZG i poszczególnych kół,
realizowanych programach edukacyjnych, o konkursach grantowych (zwłaszcza
finansowanych z funduszy europejskich) itp.;
 organizowało szkolenia i spotkania dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół oraz zarządów kół;
 współpracowało przy organizacji dorocznych konferencji STO;
 współpracowało z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli STO;
 przez cały okres kadencji zapewniało obsługę administracyjną władz stowarzyszenia;
 pośredniczyło w składaniu wniosków z kół i szkół o ordery i odznaczenia oraz medale KEN dla
zasłużonych pracowników.
W trakcie kadencji ZG STO, w Biurze funkcjonowały 3 stanowiska pracy: 1. dyrektor, 2. specjalista
ds. projektów i programów realizowanych przez STO oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3. koordynator administracyjny.
Koszty zatrudnienia pracowników Biura STO

350 000 zł
300 000 zł
250 000 zł
200 000 zł
150 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

Biuro na stałe współpracuje (umowy cywilno-prawne):
 z radcą prawnym w zakresie spraw zgłaszanych przez koła i szkoły. Efektem współpracy jest
ponad 800 konsultacji, opinii i porad prawnych rocznie;
 z doradcą podatkowym w zakresie dotyczącym spraw finansowych i podatkowych kół i szkół,
konsultacje księgowych kół i szkół w sprawie bieżącej działalności, zmiany w ustawie
o rachunkowości - ponad 400 porad rocznie;
 inspektorem ochrony danych.

10
W zależności od potrzeb zawierane są umowy dotyczące korekty redakcyjnej m.in. wniosków
o odznaczenia oraz tekstów publikowanych na stronie www, zatrudniony jest także serwis sprzątający.
Środki przeznaczone na usługi zewnętrzne (umowy cywilno-prawne)

200 000 zł
180 000 zł
160 000 zł
140 000 zł
120 000 zł
100 000 zł
80 000 zł
60 000 zł
40 000 zł
20 000 zł
0 zł
preliminowane

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

realizacja
* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

6. Siedziba STO
Zarząd Główny STO, Biuro STO i ODN STO pracują w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Nowy Świat 39
w Warszawie. Umowa z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy dotycząca tego lokalu została przedłużona w dniu 12 lipca 2021 roku na 10 lat.
Zapewnia to stabilność siedziby na najbliższe lata.
Siedziba STO jest wynajmowana od m.st. Warszawy na preferencyjnych warunkach, oferowanym
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przy podpisywaniu
umowy wynegocjowane zostały – znacznie różniące się od rynkowych – najniższe możliwe do
osiągnięcia stawki najmu. W siedzibie STO prowadzona jest działalność Biura STO i władz
stowarzyszenia. Organizowane są też nieodpłatnie szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, księgowych
szkół i członków Zarządów Kół oraz spotkania uczniów szkół STO-wskich.
Środki na utrzymanie siedziby STO

160 000 zł
140 000 zł
120 000 zł
100 000 zł
80 000 zł
60 000 zł
40 000 zł
20 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.
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7. Zarząd Główny STO
a) Tryb i formy pracy Zarządu Głównego STO
Zarząd Główny STO działał według uchwalonego przez siebie Regulaminu. Członkowie Zarządu
dokonali podziału funkcji i odpowiedzialności, rozdzielając obowiązek opieki nad kołami i szkołami.
Ponadto rozdzielono odpowiedzialność za realizowane przez STO programy i główne dziedziny
działalności statutowej.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 25 zebrań, w tym 15 w trybie
zdalnym, poświęconych istotnym sprawom Towarzystwa.
Przebieg zebrań i podejmowane na nich decyzje znajdują odzwierciedlenie w protokołach oraz
sprawozdaniach publikowanych na stronie stowarzyszenia.
Zarząd podjął 97 uchwał (od nr 1412/19 do nr 1508/22) – większość podczas zebrań, kilkanaście
w drodze korespondencyjnej. Współpracował z Główną Komisją Rewizyjną STO (na większości zebrań
Zarządu był obecny przynajmniej jeden z jej członków).
W trakcie kadencji, w celu usprawnienia działania, powołane zostały komisje tematyczne:
 Komisja stypendialna STO,
 Komisja wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania STO,
 Komisja ds. przygotowania projektu zmian w statucie STO,
oraz zespoły:
 Zespół ds. Strategii STO,
 Zespół do wypracowania stanowisk ZG STO,
 Zespół ds. konferencji STO,
 Zespół ds. Kalendarza Imprez STO,
 Zespół ds. PR,
 Zespół ds. Młodego Biura Prasowego,
 Zespół ds. portalu internetowego,
 Zespół ds. kwadratowego stołu,
 Zespół ds. współpracy z kołami,
 Zespół ds. organizacji 30-lecia oświaty niepublicznej.

Środki przeznaczone na organizację posiedzeń władz i komisji STO
Koszty posiedzeń ZG STO

6 000 zł
5 000 zł
4 000 zł
3 000 zł
2 000 zł
1 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.
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Koszty podróży ZG STO
(w tym podróży związanych z realizacją obowiązku opieki nad kołami i szkołami)

80 000 zł
70 000 zł
60 000 zł
50 000 zł
40 000 zł
30 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
0 zł
preliminowane

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

realizacja

Koszty podróży GKR STO

30 000 zł
25 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
0 zł
preliminowane

realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.
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Koszty podróży – inne (np. komisje)

16 000 zł
14 000 zł
12 000 zł
10 000 zł
8 000 zł
6 000 zł
4 000 zł
2 000 zł
0 zł
preliminowane

2018/2019

2019/2020

2020/2021

realizacja

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

b) Kierunki działania Zarządu Głównego STO
Działania Zarządu Głównego STO obejmowały następujące obszary:
 Bezpośrednie działania na rzecz kół i szkół stowarzyszenia;
 Działania na rzecz szkolenia kadry STO;
 Działania w trakcie pandemii COVID-19;
 Komunikacja i promocja STO;
 Działania w zakresie polityki oświatowej;
 Realizacja projektów grantowych;
 Nagrody i odznaczenia;
 Współpraca z biznesem i organizacjami pozarządowymi;
 Praca nad oficjalnymi dokumentami Towarzystwa;
 Działanie na rzecz integracji środowiska.

Bezpośrednie działania na rzecz kół i szkół stowarzyszenia
1) Monitorowanie pracy Kół STO, jak również prowadzonych przez nie szkół i innych placówek
oświatowych, wspieranie ich w wykonywaniu zadań statutowych. Formy aktywności ZG w tym
zakresie to:
 kontakty opiekunów (wyznaczonych spośród członków ZG STO) ze środowiskami
poszczególnych kół i szkół;
 dotowanie kół i szkół w zakresie ich działalności statutowej;
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Dotacje przekazane do szkół i kół STO z tytułu 1% OPP
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 akcja ulotkowa: „Przekaż 1% dla Twojej szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego” –
na początku każdego roku do szkół i kół STO, które nie są organizacjami pożytku publicznego,
wysyłana jest ulotka zachęcająca darczyńców do przekazania 1% podatku dochodowego
na rzecz STO, ze wskazaniem konkretnej szkoły.
 dotowanie i wspieranie imprez edukacyjnych, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez koła i szkoły (szczególnie imprez o zasięgu ogólnopolskim);

Dotacje przekazane do szkół i kół STO w ramach Kalendarza Imprez
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W roku szkolnym 2018/2019: 46 dotacji dla 23 środowisk;
W roku szkolnym 2019/2020: 46 dotacji dla 28 środowisk;
W roku szkolnym 2020/2021: 23 dotacje dla 14 środowisk;
W roku szkolnym 2021/2022: 1 dotacja dla 1 środowiska.

2021/2022*
* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.
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 poradnictwo dotyczące wielu zakresów funkcjonowania oświaty niepublicznej, w tym
przygotowywanie ekspertyz, wyjaśnień i opinii prawnych w sprawach zgłaszanych przez
szkoły i koła (realizowane w ramach stałej współpracy z radcą prawnym i z pomocą
pracowników Biura STO);
 konsultacje, interwencje i mediacje, w szczególnie trudnych i skomplikowanych sprawach
poszczególnych środowisk;
 systematyczna współpraca z radcą prawym, dotycząca wszelkich spraw zgłaszanych przez
koła i szkoły.
2) Udział w uroczystościach: jubileuszach szkół i kół oraz w imprezach przez nie organizowanych.
3) Udzielanie stypendiów uczniom szkół STO. Zarząd Główny przeznaczał część przychodów
Towarzystwa na Fundusz Stypendialny im. Edwarda Wieczorka STO oraz Fundusz Stypendialny
STO-wskie Talenty:
o
o
o
o

W roku szkolnym 2018/2019: 74 uczniów z 27 środowisk otrzymało stypendium socjalne,
a 59 uczniów z 26 środowisk otrzymało stypendium STO-wskie Talenty.
W roku szkolnym 2019/2020: 68 uczniów z 29 środowisk otrzymało stypendium socjalne,
a 47 uczniów z 15 środowisk otrzymało stypendium STO-wskie Talenty.
W roku szkolnym 2020/2021: 66 uczniów z 28 środowisk otrzymało stypendium socjalne,
a 43 uczniów z 20 środowisk otrzymało stypendium STO-wskie Talenty.
W roku szkolnym 2021/2022: 84 uczniów z 30 środowisk otrzymało stypendium socjalne,
a 54 uczniów z 16 środowisk otrzymało stypendium STO-wskie Talenty.

Stypendia socjalne i STO-wskie Talenty dla uczniów szkół STO
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Działania na rzecz kadry STO
W czasie kadencji odbyły się:




Dwie doroczne konferencje prezesów kół i dyrektorów szkół, organizowane przez środowiska
lokalne i ZG STO:


XXV Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego „Oczywistość czy
herezja?”, Gdańsk 2019 r. (177 uczestników),



XXVI Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego „W drodze na
szczyt. Redefinicje”, Zakopane 2021 r. (151 uczestników).

Konferencja online:




„Głowa w koronie”, poświęconą zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży w pandemii
koronawirusa, kwiecień 2021 r. (650 uczestników).

Szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, księgowych i członków Zarządów Kół, m.in.
w ramach Wakacyjnej Szkoły STO i cyklicznych spotkań organizowanych przez ZG STO, Biuro
STO i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO:









Spotkanie Prezesów Kół STO, Warszawa, czerwiec 2019 r. – 26 uczestników;
Szkolenie „Dotowanie szkół niepublicznych, wydatkowanie dotacji na uczniów
niepełnosprawnych oraz dotacja podręcznikowa”, Warszawa wrzesień 2019 r., kwiecień
2020 r. – 70 uczestników;
Szkolenia księgowych, Warszawa wrzesień 2019 r., październik 2020 r. – 149 uczestników;
Szkolenie z Systemu Informacji Oświatowej, luty 2020 r. – 63 uczestników;
Szkolenie „Dotacja na zajęcia dodatkowe”, czerwiec 2021 r. – 51 uczestników;
Webinaria dla kadry kierowniczej STO, sierpień 2021, wrzesień 2021 r. – 59 uczestników;
Szkolenie „Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, luty
2022 r. – 48 uczestników.
Wartość szkoleń i konferencji dla szkół i kół STO
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Działania w trakcie pandemii COVID-19
Szkolenia IT
Po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii COVID-19 jedną z pierwszych decyzji podjętych przez rząd było
zawieszenie od 11 marca 2020 r. działalności placówek oświatowych. Nauka zdalna rozpoczęła się 25
marca 2020 r. W związku z tym konieczne było przygotowanie szkół do nowej formy działania. Zarząd
Główny zorganizował cykl szkoleń przybliżających zdalne nauczanie:
o Wprowadzenie do zdalnego nauczania Microsoft Teams, kwiecień 2020 r. – 32 uczestników;
o Praktyczne wykorzystanie Microsoft Teams w komunikacji zespołowej, kwiecień 2020 r. –
48 uczestników;
o Administracja Microsoft Teams, kwiecień 2020 r. – 13 uczestników;
o Google Classroom, kwiecień 2020 r. – 30 uczestników.
Solidarnościowy Fundusz Stypendialny STO
Środki z Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego były przyznawane uczniom, których rodziny, w
opinii szkoły, najbardziej potrzebowaływsparcia finansowego.
o W roku szkolnym 2019/2020: 82 uczniów z 18 środowisk otrzymało stypendium z SFS STO.
o W roku szkolnym 2020/2021: 23 uczniów z 9 środowisk otrzymało stypendium z SFS STO.
Fundusz wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania STO
W związku z trwającą epidemią koronawirusa znacznie wzrosły potrzeby szkół związane z nauką zdalną.
Wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu, Zarząd Główny STO utworzył Fundusz wsparcia
cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
W dwóch edycjach ze środków tego funduszu mogły skorzystać szkoły i placówki STO, które znalazły
się w trudnej sytuacji materialnej w związku z COVID-19 i nie mogły nabyć niezbędnego sprzętu ze
środków własnych.
o W roku szkolnym 2020/2021 dotację na ten cel otrzymało 17 szkół/kół STO.
o W roku szkolnym 2021/2022 dotację na ten cel otrzymało 12 szkół/kół STO.

Stypendia COVID-19 i dotacje na wsparcie cyfryzacji i zdalnego nauczania
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Komunikacja i promocja
ZG STO dbał o sprawną komunikację wewnątrz stowarzyszenia, a także komunikację z otoczeniem.
Celem tych działań były m.in.:
 Upowszechnianie wiedzy o STO i szkołach STO
 Integrowanie środowisk STO
 Promocja stowarzyszenia oraz kół i szkół STO
 Kreowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia

Działania w tym zakresie były realizowane we współpracy z agencją 4image Lab. W kontaktach z STO
agencję reprezentował Tomasz Biegański.
ZAKRES DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNO-WIZERUNKOWYCH:
DZIAŁANIA Z ZAKRESU MEDIA RELATIONS
prowadzenie Biura Prasowego
opracowywanie profesjonalnych materiałów, takich jak: informacje prasowe, backgroundery,
teksty wystąpień i oświadczeń
opracowywanie artykułów sponsorowanych, poświęconych szkołom STO oraz inicjatywom STO
aranżowanie wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych
przygotowanie i aktualizacja całościowej bazy mediów, obejmującej media ogólnopolskie, lokalne
oraz branżowe
prowadzenie ilościowego i jakościowego monitoringu mediów drukowanych i cyfrowych
pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych lub społecznych i patronów medialnych dla
przedsięwzięć STO
DZIAŁANIA Z ZAKRESU PUBLIC AFFAIRS
opracowywanie stanowisk, apeli i wystąpień
pozyskiwanie partnerów i patronów dla realizowanych przedsięwzięć
działania niestandardowe, np.:



Wiadomości z przyszłości – artykuł pt. „Co poszło nie tak, czyli szkoła po lex Czarnek”
Piątka Piontkowskiego
DZIAŁANIA Z ZAKRESU E-PR

działania media relations w internecie
bieżąca aktualizacja strony www.sto.org.pl oraz profili w mediach społecznościowych
przygotowywanie contentu (teksty, grafiki) na potrzeby kanałów komunikacji STO w internecie
DZIAŁANIA Z ZAKRESU PR WEWNĘTRZNEGO
Projekty skierowane do środowiska STO, w tym:


listy powitalne



quiz o STO



konkurs „Moja Szkoła”



tablice informacyjne, poświęcone STO
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opracowywanie szaty graficznej materiałów kierowanych do środowiska STO
opracowywanie materiałów na potrzeby komunikacji okolicznościowej
kontakt z przedstawicielami kół i szkół
PR KRYZYSOWY
PROJEKTY
„#JaTyOnOff” – projekt poświęcony cyfrowej równowadze
„#Szkoła2030. Burza mózgów dla edukacji” – publikacja pokonkursowa prac o szkole przyszłości
„Miesiąc Otwartych Umysłów”, „Otwarte Umysły i Serca” – wydarzenia z okazji 30-lecia szkół
niepublicznych
Konferencja „Głowa w koronie” – konferencja nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
w pandemii koronawirusa
Badanie „Barometr Edukacji Niepublicznej” – badanie nastrojów dyrektorów szkół niepublicznych

Powitanie nowych uczniów i rodziców

We wrześniu 2019 roku Zarząd Główny STO przygotował listy powitalne dla nowych uczniów szkół STO
oraz ich rodziców, a także nowych nauczycieli. Akcja przekształciła się w działanie cykliczne. W sumie
od 2019 roku szkoły STO zamówiły ok. 7500 listów powitalnych.
Oprócz listów, rodzice uczniów otrzymują także quiz poświęcony Społecznemu Towarzystwu
Oświatowemu. Dzięki przystępnej formie, rodzice mogą przyswoić podstawowe informacje na temat
STO i szkół prowadzonych przez stowarzyszenie.
Quiz jest dostępny w języku polskim i angielskim. Zawiera kod QR, który stanowi odesłanie do filmu
„Moja Szkoła”, poświęconego szkołom STO.
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Otwarte Umysły i Serca” – 30-lecie szkół niepublicznych

W listopadzie 2021 r. obchodziliśmy 30-lecie oświaty niepublicznej. Punktem kulminacyjnym
obchodów była konferencja pt. „Otwarte Umysły i Serca”, której współorganizatorem było Społeczne
Towarzystwo Oświatowe.
Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli świata edukacji, nauki i mediów. Patronat medialny nad
konferencją objęła m.in. redakcja Tvn24.
30-lecie szkół STO

W czasie mijającej kadencji Zarządu Głównego STO część szkół Społecznego Towarzystwa
Oświatowego obchodziła 30-lecie istnienia.
Na zaproszenie szkół i kół, w wielu imprezach jubileuszowych uczestniczyli przedstawiciele ZG STO.
Niespodzianką dla uczestników takich wydarzeń był tort od władz stowarzyszenia.
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Konferencja pt. „Głowa w koronie”

W kwietniu 2021 r. Zarząd Główny STO zorganizował konferencję online pt. „Głowa w koronie”,
poświęconą zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży w pandemii koronawirusa. Wydarzenie było
skierowane do środowiska STO.
Podczas konferencji wystąpili eksperci Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz zaproszeni goście,
reprezentujący świat nauki, mediów i organizacji pozarządowych.
Transmisję wydarzenia śledziło blisko 650 osób – rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół
i przedstawicieli władz kół. 87% ankietowanych uczestników oceniło konferencję zdecydowanie
dobrze.
Tablice informacyjne dla szkół i przedszkoli STO

W 2021 roku Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego przygotował projekty tablic
informacyjnych poświęconych STO (w 3 wersjach: dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
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ponadpodstawowych). Tablice, sfinansowane ze środków ZG STO, zostały nieodpłatnie przekazane
placówkom STO.
W sumie szkoły i przedszkola Społecznego Towarzystwa Oświatowego zamówiły 96 tablic.
Środki przeznaczone na promocję STO

250 000 zł
200 000 zł
150 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
0 zł
preliminowane

2018/2019

realizacja

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

Działania w zakresie polityki oświatowej


Pisma do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli ws. podwyższenia dotacji dla szkół niepublicznych
(3 września 2019 r.)



Pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zaleceń dla szkół w zakresie działań
profilaktycznych związanych z pandemią COVID-19 (25 lutego 2020 r.)



Pismo do Prezydenta M.St. Warszawy ws. szczepień pracowników szkół niepublicznych
(16 września 2020 r.)



Pismo do Ministra Edukacji Narodowej ws. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
(3 listopada 2020 r.)



Pismo do Koordynatora Narodowego Programu Szczepień ws. szczepień pracowników szkół
(12 stycznia 2021 r.)



Pismo do Ministra Edukacji i Nauki ws. planowanych zmian w sposobie finansowania szkół
niepublicznych (22 lutego 2021 r.)



Stanowisko STO ws. projektu zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym (11 czerwca
2021 r.)



Stanowisko STO ws. Krajowego Planu Odbudowy (5 lipca 2021 r.)



Stanowisko STO ws. projektu zmiany ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw,
tzw. „lex Wójcik” (12 lipca 2021 r.)



Działania STO ws. projektu zmiany ustawy – Prawo oświatowe (tzw. „lex Czarnek”):
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o

Stanowiska i apele STO:




o

Stanowisko STO (17 czerwca 2021 r.)
Stanowisko STO (13 sierpnia 2021 r.)
List otwarty, skierowany do parlamentarzystów (1 grudnia 2021 r.)

Wystąpienia Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego:


Wysłuchanie społeczne (Sejm RP, 6 grudnia 2021 r.)



Posiedzenie połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej
(Sejm RP, 14 grudnia 2021 r.)



Posiedzenie połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej
(Sejm RP, 4 stycznia 2022 r.)



Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (Senat RP, 1 lutego 2022 r.)

Realizacja projektów grantowych przez ZG STO
W latach 2019-2020 kontynuowano realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu
ERASMUS+ „Podnoszenie osiągnięć za pomocą metody SOLE w matematyce dla uczniów w wieku
11-12 lat”. W projekcie, który był realizowany w latach 2017-2020, udział brało 17 szkół z Glasgow,
Walencji i Warszawy. STO było jego polskim koordynatorem. Projekt dotyczył rozwoju kompetencji
kluczowych w nauczaniu i uczeniu się matematyki, a jego celem było podniesienie poziomu osiągnięć
uczniów w wieku 11-12 lat. Istotą projektu jest praca w grupach w celu odpowiedzi na tzw. duże
pytanie nauczyciela.

Nagrody i odznaczenia
Ordery, odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane na wniosek Zarządu
Głównego STO
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski został przyznany jednej osobie.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę na wniosek ZG STO został przyznany 16 osobom.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę na wniosek ZG STO został przyznany dwóm osobom.
Medale Komisji Edukacji Narodowej dla zasłużonych działaczy Towarzystwa zostały na wniosek
ZG STO przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej 46 osobom.
Kapituła Złotej Odznaki STO przyznała Złote Odznaki STO 24 osobom.
Srebrne Odznaki STO zostały przyznane przez ZG STO 106 osobom.

Współpraca z biznesem i organizacjami pozarządowymi
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Festiwal WATCH DOCS
W 2019 r. Zarząd Główny STO nawiązał współpracę z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Społeczne
Towarzystwo Oświatowe objęło patronat nad festiwalem WATCH DOCS – jednym z najważniejszych
wydarzeń na świecie, poświęconych prawom człowieka w filmie.
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STO było patronem trzech kolejnych edycji festiwalu. W ramach współpracy, uczniowie i nauczyciele
ze szkół STO mogli zapoznać się z wybranymi filmami festiwalowymi, zarówno podczas wydarzeń na
żywo, jak i online.
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kongres Edukacja i Rozwój
W 2020 r. Zarząd Główny nawiązał współpracę z wydawnictwem Wolters Kluwer, organizatorem
Kongresu Edukacja i Rozwój. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało partnerem merytorycznym
wydarzenia.
W ramach współpracy, przedstawiciele STO brali udział w Kongresie w charakterze prelegentów. W
2020 r. wystąpił jeden reprezentant STO, w 2021 r. – dwie osoby reprezentujące stowarzyszenie
Cortland
ZG STO kontynuował popisaną w 2016 roku umowę o współpracy z firmą Cortland Sp. z o.o. –
partnerem Apple – który zajmuje się sprzedażą i dystrybucją sprzętu oraz oprogramowania Apple
w Polsce. W ciągu 23 lat istnienia Cortland dostarczył i wdrożył w całym kraju kompletne systemy
graficzne w kilku tysiącach firm segmentu DTP, Prepress i projektowania architektonicznego. Dzięki
zawartej umowie szkoły STO mogą korzystać z ustalonych wcześniej specjalnych warunków zakupu,
wypożyczenia i leasingu sprzętu Apple oraz szerokiego wachlarza szkoleń dotyczących korzystania ze
sprzętu i oprogramowania, m.in. certyfikowanych szkoleń Apple.
ISKU
Firma ISKU Interior, która była partnerem konkursu STO #Szkoła 2030, wystąpiła z propozycją
zorganizowania wizyty studyjnej w Lahti dla dyrektorów szkół STO. W wyjeździe do Finlandii w dniach
3-5 listopada 2019 r. uczestniczyła grupa 21 dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół STO, oraz
prezesów i członków zarządów kół STO. W ciągu trzech dni wizyty uczestnicy zapoznawali się
z systemem edukacji w Finlandii i podstawami jej sukcesu, zwiedzili trzy szkoły z wdrożonymi
rozwiązaniami ISKU Active Learning®, zwiedzili nowo otwarty Kampus Uniwersytetu Nauk
Stosowanych w Lahti oraz zwiedzali siedzibę i zakład produkcyjny firmy ISKU – firmy istniejącej od
1928 r., jednego z największych skandynawskich producentów mebli do obiektów szkolnych.
Darowizna środka do dezynfekcji „Lysol”
W czerwcu 2020 r. nawiązany został kontakt z firmą Reckitt Benckiser, jednym z największych
podmiotów działających w branży dóbr konsumenckich. Kontakt zaowocował darowizną dla
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w postaci produktu do dezynfekcji powierzchni pn. „Lysol”,
o łącznej wartości rynkowej 861 133,76 zł (do 63 szkół i zespołów szkół STO trafiło 47 520 sztuk
produktu).

Praca nad oficjalnymi dokumentami Towarzystwa


Powołanie Komisji do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO
Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt
4 statutu STO, uchwałą z dnia 24 października 2020 r. powołał Komisję do spraw przygotowania
projektu zmian w statucie STO w składzie: Zygmunt Puchalski – przewodniczący, Maria Szymańska
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– zastępca przewodniczącego, Marek Szyca – sekretarz, Dariusz Florczak, Radosław Frydrych,
Małgorzata Geleta, Józef Gill, Anita Iskierka, Marek Koćmiel, Kacper Kruszewski, Anna OkońskaWalkowicz, Tomasz Ostrowski, Violetta Połczyńska, Dorota Wild. Komisja dokonała analizy statutu
STO wraz ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi do jego treści, zaproponowała kierunek i zakres
zmian oraz przygotowała konkretne propozycje do oceny delegatów. Projekt uchwały
w tej sprawie zostanie przedstawiony na XIII ZKZD.


Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im. Edwarda
Wieczorka i powołanie Komisji Stypendialnej
Komisja Stypendialna przydziela stypendia uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce
i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Komisja dysponuje Funduszem Stypendialnym
im. Edwarda Wieczorka ZG STO.
W związku z zakończeniem kadencji Komisji, wybrana została Komisja Stypendialna w nowym
składzie: Andrzej Faracik – przewodniczący, Elżbieta Rakoczy, Teresa Sitarz, Marek Szyca, Robert
Wajnert.
Zarząd Główny STO w 2020 r. podjął uchwałę o zmianie Regulaminu Funduszu Stypendialnego
Zarządu Głównego STO im. Edwarda Wieczorka. Zmiana porządkuje definicje, procedury i warunki
ubiegania się o stypendium, a także zakres prac Komisji Stypendialnej. Interaktywne wzory
formularzy w Excelu ułatwią wypełnianie ich przez szkoły, są bardziej czytelne, zawierają zakres
danych zgodny z obowiązującymi zapisami RODO oraz uaktualnioną klauzulę RODO dla
rodzica/opiekuna prawnego.



Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego i powołanie Komisji
Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom, w związku z trwającą epidemią koronawirusa,
Zarząd Główny STO podjął decyzję o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego.
Środki z Funduszu były przyznawane uczniom, których rodziny, w opinii szkoły, najbardziej
potrzebowały wsparcia finansowego.
W dwóch edycjach ze środków funduszu wsparcie udzielane było na zasadach zgodnych
z regulaminem, a o przyznaniu środków decydowała komisja stypendialna w składzie: Robert
Wajnert – przewodniczący, Anita Iskierka, Kacper Kruszewski, Krzysztof Kwiatkowski, Joanna
Mitura, Elżbieta Nowak, Wiesław Suchowiejko, Marek Szyca, Zbigniew Walicki.



Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania
Społecznego Towarzystwa Oświatowego i powołanie Komisji
W związku z trwającą epidemią koronawirusa znacznie wzrosły potrzeby szkół związane z nauką
zdalną. Wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu, Zarząd Główny STO utworzył
Fundusz wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
W dwóch edycjach ze środków funduszu mogły skorzystać szkoły i placówki STO, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej w związku z COVID-19 i nie mogły nabyć niezbędnego sprzętu ze
środków własnych.
Wnioski rozpatrywała komisja w składzie: Robert Wajnert – przewodniczący, Anita Iskierka,
Kacper Kruszewski, Mariusz Łupiński, Joanna Mitura, Elżbieta Nowak, Wiesław Suchowiejko,
Zbigniew Walicki
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Powołanie Kapituły Złotej Odznaki STO
W związku z wygaśnięciem kadencji Zarząd Główny uchwałą nr 1415/19 powołał Kapitułę Złotej
Odznaki STO na kolejną kadencję w następującym składzie: prof. Marek Kręglewski –
przewodniczący, Anna Jeziorna, Agnieszka Milbrandt, Maria Prosińska-Jackl, Zygmunt Puchalski
(ex officio) i Stanisław Więckowski.

c) Polityka finansowa
Monitorowanie sytuacji finansowej przez ZG STO
Zarząd Główny STO kierował się zasadą staranności i efektywności w gospodarowaniu środkami
pozyskiwanymi głównie z 1% odpisu od czesnego. Zadaniem Zarządu Głównego było prowadzenie
przejrzystej i racjonalnej polityki finansowej. W ramach działań z tego zakresu ZG STO monitorował
wpłaty 1% odpisu od czesnego i 25% składek członkowskich oraz środki pozyskane z 1% podatku
dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego przekazywał do kół i szkół STO.
Skarbnik ZG STO oraz dyrektor biura STO przedstawiali na posiedzeniach ZG STO po zakończeniu
każdego kwartału wykonanie preliminarza, a na każdym spotkaniu – stan finansowy Towarzystwa.
Składki statutowe (1% odpisu od czesnego)

1 600 000 zł
1 400 000 zł
1 200 000 zł
1 000 000 zł
800 000 zł
600 000 zł
400 000 zł
200 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

Składki członkowskie (25% składki członkowskiej)

70 000 zł
60 000 zł
50 000 zł
40 000 zł
30 000 zł
20 000 zł
10 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.
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Przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych

30 000 zł
25 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

Przychody z tytułu wpłat 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

600 000 zł
500 000 zł
400 000 zł
300 000 zł
200 000 zł
100 000 zł
0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022*

* Wykonanie do 28 lutego 2022 r.

Środki finansowe w okresie kadencji ZG STO

2 500 000 zł
2 000 000 zł
1 500 000 zł
1 000 000 zł
500 000 zł

0 zł
preliminowane
realizacja

2018/2019
na dzień
31.08.2019.

2019/2020
na dzień
31.08.2020.

2020/2021
na dzień
31.08.2021.

2021/2022
na dzień
28.02.2022.
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Sprawozdawczość STO
Zgodnie z art. 23 ust 6b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Społeczne
Towarzystwo Oświatowe zamieszczało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne
na stronie: https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/
oraz na stronie http://sto.org.pl/sprawozdania-merytoryczne-opp-i-finansowe.

W imieniu Zarządu Głównego STO,
Robert Wajnert

Zygmunt Puchalski

Skarbnik Zarządu Głównego STO

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

