SPRAWOZDANIE merytoryczne
z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok 2004
1. Informacje ogólne o Społecznym Towarzystwie Oświatowym
Nazwa: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)
Siedziba i adres: 00-252 Warszawa, ul. Podwale 5
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 października 2001 r.
Numer KRS: 0000012189
REGON: 001391959
Dane dotyczące członków Zarządu Głównego (zgodnie z wyborem dokonanym przez VII
Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO w dniach 24-25 kwietnia 2004 r.):
1. Wojciech Starzyński – prezes STO
Adres: .............................................
2. Urszula Andrejewicz – wiceprezes ZG STO
Adres: .............................................
3. Anna Okońska-Walkowicz – wiceprezes ZG STO
Adres: .............................................
4. Andrzej Faracik – skarbnik ZG STO
Adres: .............................................
5. Hubert Kaczyński – sekretarz generalny ZG STO
Adres: .............................................
6. Jerzy Hardie-Douglas – członek ZG STO
Adres: .............................................
7. Grażyna Helszer – członek ZG STO
Adres: .............................................
8. Mieczysław Krzaczkowski – członek ZG STO
Adres: .............................................
9. Zygmunt Puchalski – członek ZG STO
Adres: .............................................
10. Jolanta Truszewska – członek ZG STO
Adres: .............................................
Cele statutowe STO: (art. 7 statutu): Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie
inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania
dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Dla realizacji celów Społeczne Towarzystwo Oświatowe na obszarze całego kraju:

1)

zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze
i opiekuńczo-wychowawcze, 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;

Główne zdarzenia prawne w działalności STO o skutkach finansowych w 2004 r.:
1. w dniu 30 marca STO uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co skutkowało
przychodami w wysokości 156 383,15 zł uzyskanymi z tytułu wpłat 1% podatku PIT
od 225 osób fizycznych. Kwota ta została wydatkowana na:
a) działalność statutową szkół STO – 65 000,00 zł,
b) Fundusz Stypendialny im. Edwarda Wieczorka ZG STO – 50 300,00 zł,
z którego stypendia otrzymało 46 uczniów wyróżniających się dobrymi
wynikami w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
c) dofinansowanie imprez sportowych, artystycznych i konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnokrajowym organizowanych przez środowisko STO –
13 500,00 zł,
d) dofinansowanie dorocznej konferencji dyrektorów szkół i prezesów kół STO –
8 000,00 zł,
e) zasilenie funduszu statutowego STO na 2005 r. – 19 583,15 zł
2. w dniu 11 listopada podczas spotkania z okazji Święta Niepodległości w Teatrze im.
J. Słowackiego w Krakowie Społeczne Towarzystwo Oświatowe otrzymało Nagrodę
Główną konkursu Pro Publico Bono na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską. Oprócz
wymiaru prestiżowego nagroda ta miała wymiar finansowy – 70 000,00 zł. Kwota ta
została wykorzystana na sfinansowanie działań związanych z realizacją programu
„Rodzice w szkole – miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacji”.
3. w dniach 24-25 kwietnia odbył się VII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO
(zgodnie ze statutem STO Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO jest zwoływany
przez Zarząd Główny STO co trzy lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy), na
którym wyłoniono nowe władze Towarzystwa oraz podjęto szereg uchwał
porządkujących jego wewnętrzne struktury i wytyczających kierunek działania na
najbliższą kadencję. Koszt organizacji Zjazdu wyniósł 18 350,44 zł.
4. w okresie od lipca do grudnia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
komponent B-2 Edukacja został zrealizowany projekt „Szkolenie nauczycieli
i dyrektorów szkół”, którym objęto 9 374 nauczycieli z siedmiu województw:
kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego,
małopolskiego,
podkarpackiego,
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodnio-pomorskiego. Główną ideą
programu było: podniesienie jakości pracy nauczycieli i dyrektorów szkół pracujących
w obszarach wiejskich celem przygotowania ich do następujących założeń: szkoła
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wiejska jako przedmiot troski i aspiracji społeczności lokalnej; szkoła wiejska jako
centrum życia kulturalnego i miejsce ciepłych relacji międzyludzkich; szkoła wiejska
jako miejsce rozwiązania poważnej kwestii społecznej, jaką jest nierówność szans
mieszkańców wsi; nauczyciele i dyrektorzy szkół wiejskich liderami przemian
oświatowych na wsi; przemiany oświatowe drożdżami rozwoju gospodarczego,
przemian ekonomicznych i społecznych w środowiskach wiejskich; szkoła wiejska stale uczącą się społecznością; uczniowie ufają nauczycielowi i posiadają odwagę do
zmagania się z trudnymi warunkami; stałe uczenie - życiową szansą. Na realizację
powyższego programu STO otrzymało z 354 urzędów gminnych z terenu ww.
województw kwotę 10 167 934,99 zł, z której po rozliczeniu wszystkich kosztów
kwota 1 520 189,27 zł zasiliła fundusz statutowy Towarzystwa.
3. Społeczne Towarzystwo Oświatowe nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Zarząd Główny STO podjął 76 uchwał – w załączeniu kopie uchwał od Nr 809/04
do Nr 884/04.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 11 318 999,09 zł:
1. Darowizny –181 550,00 zł, w tym:
1) na realizację programu Wychowanie Obywatelskie „Dać szansę” –
12 560,00 zł (darowizny od osób fizycznych), poszerzającego ofertę
rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,
2) na Fundusz Stypendialny im. E. Wieczorka ZG STO – 1 490,00 zł (darowizny
od osób fizycznych), na stypendia dla uczniów wyróżniających się dobrymi
wynikami w nauce będących w trudnej sytuacji materialnej,
3) na realizację celów statutowych: 17 500,00 zł od:
− ZUW URBEX Sp. z o.o. – 3 000,00 zł
− OLIMPUS INVESTMENT Sp. z o.o. – 10 000,00 zł
− P.P.U. CHEMCO Sp. z o.o. – 4 500,00 zł
4) prawo użytkowania wieczystego działki w Konstancinie-Jeziornie –
150 000,00 zł przekazane na rzecz STO przez SKT Nr 85 STO.
2. Dotacje – 10 220 440,79 zł, w tym:
1) na wydanie 10. numerów czasopisma „Edukacja i Dialog” – 10 000,00 zł
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Wydawany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe miesięcznik „Edukacja i Dialog”
kierowany jest do nauczycieli i rodziców. Czasopismo znajdujące się na liście zalecanych
przez MENiS lektur dla nauczycieli publikuje:
•
Materiały z pedagogiki, psychologii, socjologii społecznej i nauk pokrewnych
•
Innowacje z zakresu metodyki dydaktyczno-wychowawczej w kraju i za granicą
•
O akredytacji szkół (ocena jakości szkół i placówek wychowawczych)
•
Wszystko na rzecz zaangażowania rodziców w szkole (szkolenia rodziców)
•
Analizy i oceny przygotowania zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli
i placówek wychowawczych
•
Programy zapobiegania przemocy, narkomanii i alkoholizmowi wśród młodzieży
•
Metody promocji zdrowia, opieki i profilaktyki społecznej w szkole i rodzinie
•
Materiały pomocnicze przedmiotowe oraz dla ścieżek międzyprzedmiotowych
•
Opracowania z historii pedagogiki krajowej i zagranicznej
•
Recenzje nowości wydawniczych i notki bibliograficzne.,
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2) na realizację programu „Warsztaty wrażliwości” – 10 675,80 zł z Urzędu m.st.
Warszawy.
Program został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem COMPERIO.
W warsztatach (16 grup) uczestniczyli uczniowie dwóch warszawskich liceów
ogólnokształcących: LO nr XXXIV im. Miquela de Cervantesa i Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego STO. Grupa warsztatowa licząca do
18 uczestników objęta była zajęciami: grupowymi, w parach oraz zadaniami indywidualnymi.
Warsztaty łączące zarówno formy wykładowe, treningowe jak i dyskusje oparte na
psychologicznych założeniach pracy z grupą młodzieżową składały się z metod
interaktywnych, mobilizujących do zaangażowania w tematykę zajęć. Metody te są
charakterystyczne dla szkoleń psychologicznych oraz z zakresu treningów kulturowych
(uniwersalnych kulturowo), tzw. culture general, które mogą być odnoszone do różnych
kontekstów rozumienia kultury (kraj, państwo, dzielnica, szkoła). Warsztaty miały na celu
uczenie, jak można efektywniej porozumiewać się i współpracować pomimo istniejących
różnic, oraz rozwijanie bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw wobec siebie i innych.
Uczestnicy otrzymali zeszyt ćwiczeń oraz poradnik, który miał im pomóc w pracy podczas
warsztatów i w dalszej samodzielnej nauce. Udział w warsztatach mobilizował do analizy
wartości i zasad ukrytych pod codziennymi działaniami i zachowaniami ludzi. Efekty
warsztatów mogą przełożyć się zatem na polepszenie stosunków z szeroko pojętym
otoczeniem, przez lepsze rozumienie innych ludzi, a także samego siebie, jako uczestników
kultury swojego kraju, szkoły, dzielnicy etc. Warsztaty zostały poddane ewaluacji na
podstawie ankiety, którą otrzymał każdy uczestnik na końcu zajęć.,
3) na realizację programu „Model Parlamentu Europejskiego” – 31 830,00 zł
z Urzędu m.st. Warszawy.
W 2003 r. pani Anna van Sminia - Sekretarz Generalny MEP Foundation w Hadze powierzyła
zaszczytną misję zorganizowania kolejnej międzynarodowej sesji MEP warszawskiej szkole Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu Nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego STO.
Pierwsze przygotowania polegające na określeniu celów i koncepcji planu podjęte były już
w czerwcu 2003 roku. Na przełomie 2003 i 2004 roku zawiązał się oficjalnie Komitet
Organizacyjny, a z początkiem marca 2004 rozpoczęto szczegółowe działania mające na celu
zapewnienie zaplecza logistycznego sesji: znaleziono sale, w których miała się odbyć sesja,
przygotowano odpowiednie materiały niezbędne do przeprowadzenia konferencji
i wyposażenia uczestników, podpisano umowy z firmami zapewniającymi transport
i wyżywienie oraz przeprowadzenie imprez towarzyszących, znaleziono odpowiednie miejsca
noclegowe (młodzież u rodzin goszczących - w domach rówieśników, nauczyciele –
w hotelach). Na początku kwietnia rozpoczęto merytoryczne i językowe przygotowanie
polskich uczestników sesji. Polegało ono na napisaniu przez uczestników rezolucji na
wybrany przez nich temat (będący jednym z tematów obrad). Następnie odbyły się trzy
spotkania: z wolontariuszami Fundacji im. R. Schumana i z p. Bartłomiejem Nowakiem
z Centrum Stosunków Międzynarodowych. W czasie tych spotkań młodzież znajdowała
najlepsze argumenty do obrony swego stanowiska i wymieniała opinie na omawiany temat.
Jednocześnie prowadzona była kampania informacyjna o zbliżającej się sesji i działania
mające na celu zdobycie niezbędnych funduszy.
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w dniu 17 kwietnia do Polski przyjechało 250
uczniów szkół ponadpodstawowych z 28 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech,
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga,
Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wolontariusze odbierali poszczególne delegacje
z dworców i oddawali uczestników pod opiekę rodzin goszczących. Kolejny dzień przyniósł
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zajęcia integracyjne w wielonarodowych komitetach. Zajęcia te odbyły się w warszawskim
Ogrodzie Zoologicznym. Wieczorem w LO nr VIII im. Władysława IV oceniono prace
poszczególnych zespołów i najciekawsze (najdowcipniejsze) zostały nagrodzone przez jury
pod przewodnictwem p. Alexandra Dzieduszyckiego. Uroczyste otwarcie sesji nastąpiło w
dniu 19 kwietnia w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego. Udział wzięli ambasadorowie
państw uczestniczących, zaproszeni goście, wszyscy delegaci i ich opiekunowie. Po
uroczystym otwarciu uczniowie udali się do LO nr VIII im. Władysława IV i LO nr L im R.
Barbosa w celu debatowania na zadane tematy i formułowania rezolucji.
Kolejny dzień i ranek dnia 21 kwietnia uczniowie zebrani w ww. Liceach również poświęcili
na formułowanie rezolucji. Po południu dnia 21 kwietnia wszyscy uczniowie, nauczyciele
i zaproszeni goście wzięli udział w Wieczorze Kultury Polskiej. Odbył się on w sielskiej
osadzie Firleje k.Warszawy, gdzie podano typowo polskie potrawy, zespół Gaik
zaprezentował tańce polskie, uczył tańczyć poloneza oraz strzelać z bata. Ponadto uczestnicy
wysłuchali koncertu pt.: „Dźwięki Europy", na który składały się utwory skomponowane
przez p. Bernarda Chmielarza. W dniu 22 kwietnia wszyscy uczestnicy i nauczyciele
pojechali na wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego. Po zwiedzaniu miasta udano się
do Puław, na sesję lobbingową. W dniu 23 kwietnia Zgromadzenie Ogólne w Sejmie RP
otworzyła p. Anna van Sminia, po czym nastąpiła dyskusja nad rezolucjami
zaproponowanymi przez komitety i głosowanie za ich przyjęciem bądź odrzuceniem.
W obradach jako obserwatorzy brali udział m. in. zaproszeni uczniowie z wielu polskich
szkół średnich i gimnazjów.
Podobnie 24 kwietnia - Zgromadzenie Ogólne zapoznało się z kolejnymi rezolucjami
i głosowało za ich przyjęciem bądź odrzuceniem. Zamknięcia posiedzenia dokonał Jan
Szczeniowski - Prezydent Zgromadzenia Ogólnego i Pan Bo Kristoffersson - Prezes MEP
Foundation oraz Pan Andrzej Muszyński Prezydent MEP - Polska. Po zakończeniu odbyło się
podsumowanie całej sesji krótką konferencją prasową.,
4) na realizację projektu „Szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół” w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich komponent B-2 Edukacja –
10 167 934,99 zł z 354 urzędów gminnych z nw. województw.
Projektem objęto 9 374 nauczycieli z siedmiu województw: kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego,
zachodnio-pomorskiego. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostając wykonawcą projektu
wybranym w wyniku wieloetapowego konkursu zrealizowało program w oparciu o swoich
liderów, doświadczoną kadrę edukatorów uczących w szkołach STO oraz trenerów od lat
współpracujących ze środowiskiem STO. Szkolenie odbyło się w 24 ośrodkach
szkoleniowych. Uczestnicy szkoleń wybierali dowolny spośród dziesięciu tematów
zaproponowanych przez organizatorów:
– Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3,
– Nauczanie przyrody w klasach 4-6,
– Dokształcanie w zakresie edukacji w dziedzinie wychowania obywatelskiego
i historii w klasach 4-6
– Nowe zasady oceniania uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych ,
– Stosowanie aktywizujących metod nauczania,
– Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy,
– Rozwijanie umiejętności wychowawczych,
– Nauczanie w klasach integracyjnych,
– Edukacja elementarna w przedszkolu
– Zarządzanie szkołą w czasie i po reformie edukacji.
Szkolenia pomogły w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, dzięki którym nauczyciele
i dyrektorzy zostali przygotowani do podejmowania profesjonalnych decyzji, a tym samym
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do wpływania na przebieg procesu edukacji w rejonach wiejskich, na kształtowanie misji
i koncepcji pracy wiejskiego nauczyciela, na budowanie obywatelskich postaw w lokalnej
społeczności.
3. Składki – 502 630,11 zł, w tym:
1) składki członkowskie – 25 490,10 zł
Składka członkowska w STO wynosi 30,00 zł rocznie. Zarządy samodzielnych kół
terenowych i zarządy kół terenowych STO odprowadzają na rachunek ZG STO 25% kwoty
należnych składek członkowskich.
2) 1% od przychodów z czesnego – 477 140,01 zł
Szkoły STO odprowadzają na rachunek ZG STO odpisy od przychodów z czesnego. Są to
środki na prowadzenie działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów administracyjnych
Towarzystwa.
4. Odsetki bankowe – 802,84 zł.

−
−

−

−

5. Pozostałe przychody z działalności statutowej, w tym:
a) odpłatne świadczenia – 81 245,65 zł:
wydawanie czasopisma „Edukacja i Dialog” – 48 204,65 zł, w tym: reklama: 8 100,00 zł,
sprzedaż czasopisma: 40 104,65 zł,
odpłatne szkolenie dot. nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów szkół – 1 875,00 zł
poświęcone zmodyfikowanemu nadzorowi pedagogicznemu, który obowiązuje od dnia
1 września 2004 r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru
pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych,
kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji
osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U.
Nr 89, poz. 845),
doroczna Konferencja Dyrektorów Szkół i Prezesów Kół STO – 21 916,00 zł
odbyła się w dniach 26-28 listopada w Gdańsku i Sobieszewie pod hasłem „Nasz kraj,
nasza demokracja, nasze szkoły” piętnaście lat III Rzeczypospolitej i szkół STO. Podczas
konferencji: wręczono Złote Odznaki STO osobom, których zasługi zostały uznane jako
szczególne dla STO (w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych
zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży
i dorosłych, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych) oraz
wręczono dyplomy i listy gratulacyjne, a także zaprezentowano szkoły STO działające od
1989 r. Omówiono: wewnętrzne sprawy STO wynikające z realizacji zaleceń VII
Krajowego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów STO, ostanie zmiany w prawie oświatowym,
obowiązki i prawa kół STO jako organów założycielskich prowadzących placówki
oświatowe. Wysłuchano wystąpień: Wojciecha Starzyńskiego - Prezesa STO: Nasz kraj,
nasza demokracja, nasze szkoły - piętnaście lat III Rzeczypospolitej i szkół STO oraz
Szkoły i Koła STO - historia 15 lat, stan obecny w świetle obowiązujących rozwiązań
prawnych, Collina Rose - prezentacja programu "Umiejętność uczenia się młodzieży
pomiędzy 10 a 16 rokiem życia", Philipa Toogood - prezentacja programu "Plan it
Learning" (indywidualizacja metod pracy, motywacja ucznia.),
wydanie książki Rodzice w szkole – 9 250,00 zł (sprzedaż). Publikacja wydana przez STO
w 2002 r. jest skierowana przede wszystkim do rodziców i przedstawicieli rad rodziców.
Zawiera oprócz propozycji prawnych liczne wzory dokumentów pozwalających w sposób
profesjonalny tworzyć Rady Rodziców i tym samym aktywnie uczestniczyć w życiu
szkoły,
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b) darowizny i nagrody – 226 383,15 zł, w tym:
– wpłaty na rzecz STO, jako organizacji pożytku publicznego – 156 383,15 zł
– nagroda Pro publico Bono – 70 000,00 zł
c) inne przychody – 105 946,55 zł, w tym:
– zwrot kosztów poświadczeń notarialnych – 21,96 zł,
– wpłata ze SSPI Nr 100 i SPI STO przy ul. Wolumen 3 w Warszawie – 89 907,71 zł,
– inne zwroty kosztów – 2 200,16 zł,
– zwrot kosztów egzaminu na nauczyciela mianowanego – 400,00 zł. Wpłaty z kół
terenowych STO na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym
nauczycieli ze szkół prowadzonych przez te koła,
– z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 358,80 zł. Wpływy
w związku z zatrudnieniem w Biurze STO osób niepełnosprawnych.,
– zwrot kosztów odznaki STO – 5 000,00 zł. Wpływy z kół terenowych STO za srebrne
odznaki przyznawane przez zarządy tych kół.,
– pozostałe operacyjne – 57,92 zł.
6. Informacja o poniesionych kosztach:
1. Realizacja celów statutowych – 525 340,36 zł:
1) biuletyn Szkoły dialogu – 2 141,01 zł; STO-wska gazetka (miesięcznik)
wydawana od września 2001r., której głównymi autorami są rodzice, uczniowie, nauczyciele,
dyrektorzy, działacze STO. Pomysł na taką publikację wynikł z potrzeby większej integracji
kół i szkół STO, wymiany doświadczeń, możliwości prezentowania swoich sukcesów
i planów na przyszłość, prezentacji ludzi STO działających zarówno w Towarzystwie, jak
i szerzej - w różnego rodzaju inicjatywach obywatelskich,
2) realizacja programu Wychowanie Obywatelskie „Dać Szansę” - 11 160,00 zł,
który poszerzył ofertę rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym,
3) nadzór pedagogiczny/nowy nadzór - 2 155,20 zł
opłaty za wynajem sali i honoraria wykładowców,
4) dotacje centralne - 311 339,81 zł
przyznane jednostkom podległym ZG STO (kołom i szkołom) na organizację imprez
ogólnokrajowych i działalność statutową,
5) konferencja STO dyrektorów szkół i prezesów kół – 28 195,60 zł
wynajem sali i bazy noclegowej, wyżywienie, druk materiałów,
6) składka członkowska EPA – 10 187,10 zł
opłata w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców, skupiającym rodziców wszystkich krajów
Unii Europejskiej, którego STO jest członkiem od 1991 r.,
7) dotacje na zmniejszenie czesnego (fundusz stypendialny) – 50 100,00 zł
na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej,
8) odznaki STO – 6 372,61 zł
zakup złotych i srebrnych odznak STO przyznawanych corocznie z okazji święta STO
(30 listopada),
9) VII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO – 18 350,44 zł
wynajem sali, druk materiałów, wyżywienie, baza noclegowa,
10) koszty reprezentacyjne STO – 3 374,83 zł,
11) koszty czasopisma „Edukacja i Dialog” – 53 346,00 zł
przygotowanie i druk 10. numerów czasopisma „Edukacja i Dialog” w nakładzie 800
egzemplarzy każdy numer,
12) podróże służbowe ZG – 26 703,60 zł
zwrot kosztów przejazdu członkom ZG na posiedzenia ZG, wizyty w kołach terenowych,
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13) posiedzenia ZG – 1 914,16 zł
zakup materiałów.
2. Realizacja zadań zleconych – 8 692 470,69 zł
1) program „Warsztaty wrażliwości”– 12 882,20 zł
Program został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem COMPERIO.
W warsztatach (16 grup) uczestniczyli uczniowie dwóch warszawskich liceów
ogólnokształcących: LO nr XXXIV im. Miquela de Cervantesa i Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego STO. Grupa warsztatowa licząca do
18 uczestników objęta była zajęciami: grupowymi, w parach oraz zadaniami indywidualnymi.
Warsztaty łączące zarówno formy wykładowe, treningowe jak i dyskusje oparte na
psychologicznych założeniach pracy z grupą młodzieżową składały się z metod
interaktywnych, mobilizujących do zaangażowania w tematykę zajęć. Metody te są
charakterystyczne dla szkoleń psychologicznych oraz z zakresu treningów kulturowych
(uniwersalnych kulturowo), tzw. culture general, które mogą być odnoszone do różnych
kontekstów rozumienia kultury (kraj, państwo, dzielnica, szkoła). Warsztaty miały na celu
uczenie, jak można efektywniej porozumiewać się i współpracować pomimo istniejących
różnic, oraz rozwijanie bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw wobec siebie i innych.
Uczestnicy otrzymali zeszyt ćwiczeń oraz poradnik, który miał im pomóc w pracy podczas
warsztatów i w dalszej samodzielnej nauce. Udział w warsztatach mobilizował do analizy
wartości i zasad ukrytych pod codziennymi działaniami i zachowaniami ludzi. Efekty
warsztatów mogą przełożyć się zatem na polepszenie stosunków z szeroko pojętym
otoczeniem, przez lepsze rozumienie innych ludzi, a także samego siebie, jako uczestników
kultury swojego kraju, szkoły, dzielnicy etc. Warsztaty zostały poddane ewaluacji na
podstawie ankiety, którą otrzymał każdy uczestnik na końcu zajęć.,
2) PAOW – 8 647 745,72 zł
w okresie od lipca do grudnia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
komponent B-2 Edukacja został zrealizowany projekt „Szkolenie nauczycieli i dyrektorów
szkół”, którym objęto 9 374 nauczycieli z siedmiu województw: kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego,
zachodnio-pomorskiego. Główną ideą programu było: podniesienie jakości pracy nauczycieli
i dyrektorów szkół pracujących w obszarach wiejskich celem przygotowania ich do
następujących założeń: szkoła wiejska jako przedmiot troski i aspiracji społeczności lokalnej;
szkoła wiejska jako centrum życia kulturalnego i miejsce ciepłych relacji międzyludzkich;
szkoła wiejska jako miejsce rozwiązania poważnej kwestii społecznej, jaką jest nierówność
szans mieszkańców wsi; nauczyciele i dyrektorzy szkół wiejskich liderami przemian
oświatowych na wsi; przemiany oświatowe drożdżami rozwoju gospodarczego, przemian
ekonomicznych i społecznych w środowiskach wiejskich; szkoła wiejska - stale uczącą się
społecznością; uczniowie ufają nauczycielowi i posiadają odwagę do zmagania się z trudnymi
warunkami; stałe uczenie - życiową szansą. Na realizację powyższego programu STO
otrzymało z 354 urzędów gminnych z terenu ww. województw kwotę 10 167 934,99 zł,
z której po rozliczeniu wszystkich kosztów kwota 1 520 189,27 zł zasiliła fundusz statutowy
Towarzystwa.
3) program MEP – 31 842,77 zł
W 2003 r. pani Anna van Sminia - Sekretarz Generalny MEP Foundation w Hadze powierzyła
zaszczytną misję zorganizowania kolejnej międzynarodowej sesji MEP warszawskiej szkole Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu Nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego STO.
Pierwsze przygotowania polegające na określeniu celów i koncepcji planu podjęte były już
w czerwcu 2003 roku. Na przełomie 2003 i 2004 roku zawiązał się oficjalnie Komitet
Organizacyjny, a z początkiem marca 2004 rozpoczęto szczegółowe działania mające na celu
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zapewnienie zaplecza logistycznego sesji: znaleziono sale, w których miała się odbyć sesja,
przygotowano odpowiednie materiały niezbędne do przeprowadzenia konferencji
i wyposażenia uczestników, podpisano umowy z firmami zapewniającymi transport
i wyżywienie oraz przeprowadzenie imprez towarzyszących, znaleziono odpowiednie miejsca
noclegowe (młodzież u rodzin goszczących - w domach rówieśników, nauczyciele –
w hotelach). Na początku kwietnia rozpoczęto merytoryczne i językowe przygotowanie
polskich uczestników sesji. Polegało ono na napisaniu przez uczestników rezolucji na
wybrany przez nich temat (będący jednym z tematów obrad). Następnie odbyły się trzy
spotkania: z wolontariuszami Fundacji im. R. Schumana i z p. Bartłomiejem Nowakiem
z Centrum Stosunków Międzynarodowych. W czasie tych spotkań młodzież znajdowała
najlepsze argumenty do obrony swego stanowiska i wymieniała opinie na omawiany temat.
Jednocześnie prowadzona była kampania informacyjna o zbliżającej się sesji i działania
mające na celu zdobycie niezbędnych funduszy.
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w dniu 17 kwietnia do Polski przyjechało 250
uczniów szkół ponadpodstawowych z 28 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech,
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga,
Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wolontariusze odbierali poszczególne delegacje
z dworców i oddawali uczestników pod opiekę rodzin goszczących. Kolejny dzień przyniósł
zajęcia integracyjne w wielonarodowych komitetach. Zajęcia te odbyły się w warszawskim
Ogrodzie Zoologicznym. Wieczorem w LO nr VIII im. Władysława IV oceniono prace
poszczególnych zespołów i najciekawsze (najdowcipniejsze) zostały nagrodzone przez jury
pod przewodnictwem p. Alexandra Dzieduszyckiego. Uroczyste otwarcie sesji nastąpiło
w dniu 19 kwietnia w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego. Udział wzięli ambasadorowie
państw uczestniczących, zaproszeni goście, wszyscy delegaci i ich opiekunowie. Po
uroczystym otwarciu uczniowie udali się do LO nr VIII im. Władysława IV i LO nr L im R.
Barbosa w celu debatowania na zadane tematy i formułowania rezolucji.
Kolejny dzień i ranek dnia 21 kwietnia uczniowie zebrani w ww. Lieach również poświęcili
na formułowanie rezolucji. Po południu dnia 21 kwietnia wszyscy uczniowie, nauczyciele
i zaproszeni goście wzięli udział w Wieczorze Kultury Polskiej. Odbył się on w sielskiej
osadzie Firleje k.Warszawy, gdzie podano typowo polskie potrawy, zespół Gaik
zaprezentował tańce polskie, uczył tańczyć poloneza oraz strzelać z bata. Ponadto uczestnicy
wysłuchali koncertu pt.: „Dźwięki Europy", na który składały się utwory skomponowane
przez p. Bernarda Chmielarza. W dniu 22 kwietnia wszyscy uczestnicy i nauczyciele
pojechali na wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego. Po zwiedzaniu miasta udano się
do Puław, na sesję lobbingową. W dniu 23 kwietnia Zgromadzenie Ogólne w Sejmie RP
otworzyła p. Anna van Sminia, po czym nastąpiła dyskusja nad rezolucjami
zaproponowanymi przez komitety i głosowanie za ich przyjęciem bądź odrzuceniem.
W obradach jako obserwatorzy brali udział m. in. zaproszeni uczniowie z wielu polskich
szkół średnich i gimnazjów.
Podobnie 24 kwietnia - Zgromadzenie Ogólne zapoznało się z kolejnymi rezolucjami
i głosowało za ich przyjęciem bądź odrzuceniem. Zamknięcia posiedzenia dokonał Jan
Szczeniowski - Prezydent Zgromadzenia Ogólnego i Pan Bo Kristoffersson - Prezes MEP
Foundation oraz Pan Andrzej Muszyński Prezydent MEP - Polska. Po zakończeniu odbyło się
podsumowanie całej sesji krótką konferencją prasową.,
3. Koszty ogólnoadministracyjne – 475 846,45 zł
1) amortyzacja – 5 147,88 zł
2) zużycie materiałów – 14 284,95 zł
3) czynsz i energia – 38 677,32 zł
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4) usługi obce – 97 904,65 zł – opłata za telefony, naprawy i konserwacja sprzętu,
obsługa rachunkowa Biura i ZG STO
5) podatki i opłaty – 2 463,04 zł
6) wynagrodzenia – 261 813,69 zł
7) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 40 127,55 zł
8) podróże służbowe – 10 560,82 zł - wyjazdy zagraniczne w związku z przynależnością
do EPA
9) pozostałe koszty – 4 866,55 zł
4. Społeczne Towarzystwo Oświatowe nie prowadziło działalności gospodarczej.
5. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej – 388 710,02 zł
2) czynsz i media SSPI Nr 100 i SPI STO przy ul. Wolumen 3 w Warszawie –
91 121,51 zł
3) pozostałe operacyjne – 277,96 zł
4) wynik finansowy 2003 r. – 297 310,55 zł
7. Dane o:
a) liczbie zatrudnionych: 6 osób na następujących stanowiskach – p.o. dyrektora Biura
STO, zastępca dyrektora Biura STO, referent ds. księgowości i administracyjnoosobowych, specjalista ds. informacji i promocji STO, specjalista ds. członkowskich
i kół STO, grafik komputerowy.,
b) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę pracowników Biura STO –
197 611,89 zł, w tym:
- wynagrodzenia - 187 036,81 zł
- nagrody - 5 200,00 zł
- świadczenia urlopowe - 4 175,08 zł
- odprawa emerytalna - 1 200,00 zł,
c) członkom Zarządu Głównego oraz członkom innych organów STO nie wypłacono
wynagrodzenia,
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 3 102 525,10 zł, w tym dot.:
- Biura STO – 64 201,80 zł
- czasopisma „Edukacja i Dialog” – 46 295,00 zł
- programu „Warsztaty wrażliwości” – 3 000,00 zł
- Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 2 989 028,30 zł,
e) STO nie udzieliło pożyczek pieniężnych,
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – 1 493 833,62 zł, w tym na:
50 1370 1037 0000 1706 4021 3000 PLN – 1 533,12 zł
23 1370 1037 0000 1706 4021 3001 PLN – 1 371,72 zł
93 1370 1037 0000 1706 4021 3002 PLN – 93 928,78 zł
49 1370 1037 0000 1711 4021 3001 PLN – 1 397 000,00 zł
w: BISE Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. III Oddział w Warszawie (00-184),
ul. Dubois 5A,
g) STO nie nabyło obligacji,
h) STO nie nabyło nieruchomości,
i) STO nie nabyło środków trwałych,
j) STO nie sporządzało sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.
8. Dane o działalności zleconej STO przez podmioty państwowe i samorządowe:
1. wydanie 10. numerów czasopisma „Edukacja i Dialog”:
wpływy – 10 000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
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koszty – 62 371,00 zł
wynik finansowy – - 52 371,00 zł.
2. Program „Warsztaty wrażliwości”:

wpływy – 10 675,80 zł z Urzędu m.st. Warszawy
koszty – 12 882,20 zł
wynik finansowy – - 2 206,40 zł.
3. program „Model Parlamentu Europejskiego”:
wpływy – 31 830,00 zł z Urzędu m.st. Warszawy
koszty – 31 842,77 zł
wynik finansowy – - 12,77 zł.
4. „Szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich:
wpływy – 10 167 934,99 zł z
koszty – 8 647 745,72 zł
wynik finansowy – 1 520 189,27 zł.
9. Informacja o rozliczeniach STO z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W okresie sprawozdawczym STO składało deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4, VAT-7.
Na dzień 31 grudnia 2004 r. zobowiązania podatkowe wynosiły – 132 605,80 zł (PIT-4,
deklaracja za grudzień 2004 r.) oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
10 285,98 zł (DRA, deklaracja za grudzień 2004 r.).
W okresie sprawozdawczym w Społecznym Towarzystwie Oświatowym nie przeprowadzano
kontroli.
WICEPREZES
Zarządu Głównego STO
(–)
dr Anna Okońska-Walkowicz

PREZES
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
(–)
Wojciech Starzyński

Wszystkie załączniki do sprawozdania są dostępne w Biurze STO w Warszawie przy ul. Podwale 5 po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu do ww. dokumentów (nr tel. 0-22 826-78-64 lub
828-88-57).
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