SPRAWOZDANIE merytoryczne
z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego
za rok obrotowy 2008
(od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r.)

1. Informacje ogólne o Społecznym Towarzystwie Oświatowym
1.1. Nazwa: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)
1.2. Siedziba i adres: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39
1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 października 2001 r.
1.4. Numer KRS: 0000012189
1.5. REGON: 001391959

2. Dane dotyczące członków Zarządu Głównego
Aktualni członkowie (zgodnie z wyborem dokonanym przez VIII Zwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów STO w dniach 21-22 kwietnia 2007 r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wojciech Starzyński – prezes STO
adres:
Urszula Andrejewicz – wiceprezes ZG STO
adres:
Anna Okońska-Walkowicz – wiceprezes ZG STO
adres:
Andrzej Faracik – skarbnik ZG STO
adres:
Jerzy Hardie-Douglas – sekretarz generalny ZG STO
adres:
Anita Iskierka – członek ZG STO
adres:
Agata Ludwa– członek ZG STO
adres:
Jolanta Truszewska – członek ZG STO
adres:
Adam Bartosik – członek ZG STO
Adres:
Krzysztof Kwiatkowski – członek ZG STO
Adres:
Zygmunt Puchalski – członek ZG STO
adres:

3. Cele statutowe STO
Według art. 7 statutu: Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych
zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci,
młodzieży i dorosłych.

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
4.1. Dla realizacji celów Społeczne Towarzystwo Oświatowe na obszarze całego kraju:
1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczowychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe,
zwane dalej szkołami;
2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków
społecznych;
3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele
działania zbliżone są do celu Towarzystwa;
3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej;
3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię
Europejską;
4) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje
wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego
nowych form;
6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych
w dziedzinie oświaty i wychowania;
7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób
niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera
inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
4.2. Członkowie Towarzystwa zorganizowani są w kołach. Główną formą działalności Kół STO
jest prowadzenie placówek oświatowych.
• Koła Terenowe (nieposiadające osobowości prawnej) - w liczbie 1.
• Samodzielne Koła Terenowe (posiadające osobowość prawną po spełnieniu warunków
określonych statutem) – w liczbie 81. Koła te prowadzą łącznie 160 placówek (szkół i
przedszkoli).
• Zarząd Główny STO prowadzi placówkę – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Samodzielne Koła Terenowe są organami założycielskimi swoich szkół, prowadzą odrębną
gospodarkę finansową, same rozliczają się z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Prowadzone przez nie szkoły są odrębnymi zakładami pracy; funkcje ich
kierowników pełnią dyrektorzy zatrudnieni przez zarządy Samodzielnych Kół Terenowych STO.
Koła i placówki oświatowe STO realizują samodzielnie cele Towarzystwa w formach
i w zakresach przewidzianych statutem.
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5. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
5.1. Realizacja europejskiego projektu:
W okresie sprawozdawczym STO zakończyło realizację projektu „Good Intercultural Dialogue in
Schools” (organizator: Komisja Europejska); udział finansowy STO w wysokości 1/3 kosztów,
był przekazywany sukcesywnie.
5.2. Realizacja krajowych projektów.
W okresie sprawozdawczym STO:
a) rozpoczęło w dniu 1 marca 2009 r. realizację projektu „Bohaterowie opowieści rodzinnych”
na kwotę 35 000,00 zł w ramach umowy o współorganizacji z Muzeum Historii Polski;
b) kontynuuje realizację projektu (rozpoczętego 1 lutego 2008 r.) „Społeczeństwo obywatelskie
zaczyna się w szkole” w ramach komponentu „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie” na
kwotę 958 419,00 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
c) zrealizowało projekt (od 24.11.2008 r. do 31.12.2008 r.) „W szkolnych samorządach i
szkolnych drużynach harcerskich rosną obywatele” na kwotę 170 250,00 zł w ramach
programu Bezpieczna i Przyjazna szkoła z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
d) zakończyło realizowany w okresie od 15.02.2008 r. do 30.11.2008 r. projekt badawczy „STO
jako ruch społeczny” na kwotę 25 000,00 zł współfinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury.
5.3. Realizacja programu Wychowanie Obywatelskie „Dać Szansę”, który poszerzył ofertę
rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Koszty – 14 840,00 zł.
6. Zarząd Główny STO
6.1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy m.in. realizacja kierunków działalności
Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa,
wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadań statutowych. Zarząd Główny, broniąc
interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych
i skomplikowanych sprawach do organów administracji lokalnej i centralnej, występuje
z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne; dba o wizerunek Towarzystwa
w mediach. Codzienną pracę Zarządu wspiera Biuro STO.
6.2. Zarząd Główny STO podjął 32 uchwały – w załączeniu kopie uchwał od nr 1018/08 do nr
1049/09.
6.3. Przychody Zarządu Głównego przedstawiają się następująco:
a) 25% składki członkowskiej zgromadzonej przez koła Towarzystwa; składka członkowska
w STO wynosi 30,00 zł rocznie. Zarządy Samodzielnych Kół Terenowych i Kół Terenowych
STO odprowadzają na rachunek ZG STO 25% kwoty należnych składek członkowskich.
W okresie obliczeniowym kwota wynosiła 32 104,27 zł;
b) 1% wysokości przychodów od czesnego wpłacanego przez rodziców dzieci uczęszczających
do szkół STO, wnoszone na rzecz Zarządu Głównego przez szkoły. Są to środki na prowadzenie
działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych Towarzystwa. W okresie
obliczeniowym kwota wynosiła 653 599,84 zł.
6.4. Koszty działań Zarządu Głównego przedstawiają się następująco:
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a) podróże służbowe – 52 512,39 zł,
b) posiedzenia – 1 860,44,44 zł,

7. Społeczne Towarzystwo Oświatowe nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
8.1. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. STO ma status organizacji
pożytku publicznego, co powoduje, że może otrzymywać takie wpłaty. Przychody w roku
2008 z tego źródła wynosiły 337 078,57 zł.
8.2. Darowizny przyniosły Towarzystwu 24 580,20 zł, w tym:
a) na realizację programu Wychowanie Obywatelskie „Dać szansę” (darowizny od osób
fizycznych), poszerzającego ofertę rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym – 14 700,00 zł,
b) na cele statutowe Samodzielnego Koła Terenowego nr 5 STO w Warszawie, ul. Dziatwy 6
– 6 500,00 zł (darowizny od osób fizycznych),
c) na realizację innych celów statutowych – 3 380,20 zł
8.3. Sprzedaż czasopisma „Edukacja i Dialog” – 35 009,42 zł.
8.4. Sprzedaż książki Prawa rodziców w szkole – 45,00 zł.
8.5. Wpłaty od uczestników Wakacyjnej Szkoły STO w Szklarskiej Porębie – 37 105,20 zł.
8.6. Zorganizowanie wystawy plenerowej pt.„Zbigniew Herbert. Apostoł w podróży
służbowej” w Puławach i w Wągrowcu – 20 200,00 zł.
8.7. Cykle seminariów dla dyrektorów i nauczycieli „Autorytety dla Edukacji”
zorganizowane w Warszawie i w Sopocie przez redakcję miesięcznika Edukacja i Dialog–
123 536,16 zł;
8.8. Odsetki bankowe – 25 355,31 zł.
8.9. Zwrot kosztów zatrudnienia w Biurze STO osób niepełnosprawnych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 713,92 zł.
8.10. Zwrot kosztów wykonania odznak STO tj. wpływy z kół terenowych STO za Srebrne
Odznaki– 1 400,00 zł.
8.11. Pozostałe przychody operacyjne (w tym wynik finansowy roku 2008 – 614 082,99 zł) –
615 106,93 zł.

9. Informacja o poniesionych kosztach:
9.1. Na realizację celów statutowych ogółem 1 028 595,67 zł, w tym m.in.:
a) Dotacje dla kół i szkół STO – 279 912,10 zł;
b) Program Wychowania Obywatelskiego „Dać szansę” (zob. punkt 5.3)
c) Wakacyjna Szkoła STO w Szklarskiej Porębie, cykle szkoleń dla wychowawców,
dyrektorów szkół i prezesów kół – 56 328,29 zł;
d) Szkolenie dla dyrektorów szkół STO poświęcone dwóm tematom: „Rekrutacja w edukacji
– metody HR czy intuicja dyrektora?” i „Tablice interaktywne – kosztowny gadżet czy nowa
jakość w edukacji?” – 443,26 zł;
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e) Szkolenie dla nauczycieli matematyki szkół STO – 1 210,00 zł;
f) Cykle seminariów dla dyrektorów i nauczycieli „Autorytety dla Edukacji” zorganizowane
w Warszawie i w Sopocie przez redakcję miesięcznika Edukacja i Dialog– 120 333,95 zł;
g) Konferencja dyrektorów szkół i prezesów kół w Jachrance – 1 910,00 zł;
h) Wydawanie czasopisma „Edukacja i Dialog”, tj. przygotowanie i druk 10 numerów
w nakładzie 1000 egzemplarzy każdy numer; miesięcznik dla nauczycieli i rodziców,
znajdujący się na liście pism zalecanych nauczycielom przez MEN; publikuje artykuły
dotyczące pedagogiki, psychologii i socjologii społecznej, metodyki dydaktycznowychowawczej oraz współdziałania szkoły z rodzicami. Koszty 149 440,34 zł;
i) Składka członkowska w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców (EPA), skupiającym
rodziców wszystkich krajów Unii Europejskiej, którego STO jest członkiem od 1991 r. –
5 868,50 zł;
j) Dotacje na zmniejszenie czesnego (fundusz stypendialny) uczniów osiągających dobre
wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 53 160,00 zł;
k) Legitymacje Złotej Odznaki STO i Kalendarz Imprez STO – 4 125,00 zł;
l) Zorganizowanie wystawy plenerowej pt.„Zbigniew Herbert. Apostoł w podróży służbowej”
w Puławach i w Wągrowcu – 23 360,00 zł;
9.2. Na administrację ogółem – 605 065,76 zł, w tym:
a) czynsz za wynajem siedziby i energia – 45 478,58 zł;
b) usługi obce, tj. opłata za łączność telefoniczną, usługi pocztowe, ubezpieczenia, ochrona,
koszty bankowe oraz obsługę rachunkową Biura i ZG STO – 123 821,50 zł;
c) zużycie materiałów – 14 744,74 zł;
d) podróże służbowe – 6 464,32 zł;
e) pozostałe koszty – 451,00 zł.

10. Dane liczbowe o zatrudnieniu i majątku Towarzystwa:
10.1. STO posiada na rachunkach bankowych 690 331,41 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt
tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych, groszy jw.).
10.2. Liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 7 osób na następujących stanowiskach
– zastępca dyrektora Biura STO, specjalista ds. finansowych i personalnych, rzecznik prasowy,
specjalista ds. członkowskich i kół Towarzystwa, grafik komputerowy, sekretarka, pełnomocnik
ds. strategii rozwoju STO i współpracy z organizacjami pozarządowymi w okresie 01.09.30.11.2008 r.
10.3. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników biura wynosiła w okresie
12 miesięcy, w tym: wynagrodzenia miesięczne, nagrody, świadczenia urlopowe, pozostałe
świadczenia na rzecz pracowników; łącznie – 266 814,87 zł.
10.4. Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników – 44 445,04 zł.
10.5. Członkom Zarządu Głównego oraz członkom innych organów STO nie wypłacono
wynagrodzenia z tytułu działalności statutowej.
10.6. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia Biura STO wynosiły w okresie 12 miesięcy –
96 090,00 zł.
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10.7. STO nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
10.8. STO nie nabyło obligacji.
10.9. STO nie nabyło nieruchomości.
10.10. W okresie sprawozdawczym STO sporządziło dla celów statystycznych sprawozdanie z
działalności stowarzyszenia SOF-1 za rok 2008.

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

12. Informacja o rozliczeniach STO z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
oraz informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W okresie sprawozdawczym STO składało deklaracje podatkowe: PIT-4R, PIT-8AR,
PIT-8S,VAT-7, CIT-8, CIT-8O, CIT-D, IFT-1R.
Na dzień 31 sierpnia 2009 r. zobowiązania podatkowe wynosiły – 4 127,00 zł (PIT-4R, zaliczka
za sierpień 2009 r.; CIT-8 podatek dochodowy od osób prawnych za 2008 r.) oraz zobowiązania
z tytułu ubezpieczeń społecznych 9 105,39 zł (DRA, deklaracja za sierpień 2009 r.).
W okresie sprawozdawczym w dniu 4 września 2008 r. w Społecznym Towarzystwie
Oświatowym przeprowadzono kontrole z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wyniku której
został sporządzony protokół przyjęcia wyjaśnień w sprawie zaświadczenia o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu (Rp-7).

SKARBNIK
Zarządu Głównego STO

PREZES
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Andrzej Faracik

Wojciech Starzyński
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