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Wstęp
Przedkładane przez Prezydium Zarządu Regionalnego „Sprawozdanie z działalności
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w roku 2016” stanowi spełnienie przez organ
wykonawczy stowarzyszenia wymogu organizacyjnego określonego w rozdz. VI § 2
Statutu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Należy podkreślić, że w tym przypadku
jest to jednocześnie ostatnie roczne sprawozdanie w kadencji władz obejmującej okres 20122016.
W aktualnym sprawozdaniu za rok 2016 uwzględniono problematykę z zakresu:
- spraw organizacyjnych,
- finansów stowarzyszenia,
- działalności pożytku publicznego,
- działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
- działań na rzecz szkół i środowiska oświatowego,
- najważniejszych problemów i wydarzeń okresu sprawozdawczego.
Sprawy organizacyjne
Ostatnie zebranie plenarne Zarządu Regionalnego miało miejsce w dniu 19 marca
2016 r. Skład personalny tego gremium pod koniec roku sprawozdawczego zmniejszył się o
jedną osobę, to jest przewodniczącego prezydium ( zgon ). Kierując się bliskim terminem
upływu kadencji aktualnych władz stowarzyszenia Prezydium Zarządu Regionalnego
odstąpiło od pełnej procedury wyborczej na stanowisko przewodniczącego na rzecz
czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu do
czasu odbycia najbliższego VI Walnego Zebrania Członków. Stąd rzeczywisty skład
osobowy w ciągu kilkunastu końcowych tygodni funkcjonowania zarządu to 30 członków, w
tym 6 osobowe prezydium.
Prezydium,
organ wykonawczy Zarządu Regionalnego, odbyło łącznie
14
formalnych posiedzeń, a jego członkowie dodatkowo szereg spotkań w grupach roboczych
realizujących konkretne zadania.
Przyjęło i zrealizowano
kilkanaście własnych uchwał oraz dokonano analizy i
oceny stopnia wykonania uchwał ostatniego posiedzenia plenarnego Zarządu Regionalnego, a
także V Walnego Zebrania Członków.
W roku sprawozdawczym 2016 działalność Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole i jego władz koncentrowała się przede wszystkim na:
- realizacji zadań z zakresu odpłatnych i nieodpłatnych form działalności, pożytku
publicznego,
- działalności oświatowo – szkoleniowej,
- współdziałaniu z innymi podmiotami przy organizacji form szkoleniowych dla nauczycieli :
sesji pedagogicznych, konferencji i spotkań, imprez szkolnych, konkursów i zawodów
sportowych i innych przedsięwzięć,
- pracach przygotowawczych do VI Walnego Zebrania Członków.
Władze statutowe Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole utrzymywały
bieżące kontakty z organami administracji różnych szczebli, w tym zwłaszcza oświatowymi
miasta i województwa. Na bieżąco współpracowały także z takimi instytucjami, jak:

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd
Pracy czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Współdziałały także na szczeblu krajowym oraz regionalnym ze stowarzyszeniami o
zbliżonym profilu ( Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Warszawa,
Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”, Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy
Szkole) i
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.
Działania promujące stowarzyszenie i jego różnorodne oferty prowadzone były
głównie poprzez bezpośredni przekaz materiałów do szkół i innych instytucji oraz własną
stronę internetową stowarzyszenia (www.edukacja.torun.com.pl) i strony szkół, dla których
Stowarzyszenie jest organem założycielskim. W niezbędnym zakresie dla celów
promocyjnych korzystano także z pośrednictwa lokalnych środków przekazu, zwłaszcza
Telewizji Toruń i Nowości.
Roczne koszty funkcjonowania zarządu
finansowych ( 9.221,45 zł ).

wykazane zostały w tabeli wyników

Dokumentacja działalności stowarzyszenia, pracy zarządu i prezydium znajduje się
w Biurze Zarządu Regionalnego. Stan zatrudnienia w tej komórce organizacyjnej w roku
2016 zmniejszył się o jedną osobę. Obecnie stowarzyszenie jako pracodawca zatrudnia na
pełnych etatach tylko 4 osoby ( biuro stowarzyszenia i księgowość 2 os. dyrekcja centrum i
sekretariat szkolny 1 osoba oraz 1 osoba w pracowni komputerowej ).
Realizacja innych rodzajów prac na rzecz stowarzyszenia, stosownie do aktualnych
potrzeb, oparta była na umowach zlecenia. W tej formie angażowani byli również
pracownicy dydaktyczni i obsługi w szkołach, lecz miało to miejsce w znacznie mniejszym
zakresie niż w minionych latach.
Aktualny stan organizacyjny Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole to 31
Komitetów Terenowych skupiających
ponad 3oo członków. W pracę stowarzyszenia
okresowo zaangażowanych jest około 200 wolontariuszy. W ostatnim czasie powołano 4
nowe Komitety Terenowe.
Finanse stowarzyszenia
W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, operacje
finansowe wszystkich struktur organizacyjnych Stowarzyszenia objęte były jedną wspólną
księgowością. Należy jednak podkreślić, że 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
poniższe dane.

bilans finansowy stowarzyszenia

charakteryzują

Obroty
wyniosły: 7.122.942,64 zł, przychody: 1.330.103,35 zł, nakłady:
1.391.052,61 zł, co dało końcowy ujemny wynik w wysokości 60.949,26 zł.
Szczegóły ilustruje poniższe zestawienie:
Tabela nr 1
Wyniki finansowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” oraz pozostałych
struktur Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole:
Przychody
Placówki oświatowe skupione w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„PRYMUS”
Ośrodek Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nakłady

Wynik

394.675,99 zł

492.672,75 zł

-97.996,76 zł

25.313,00 zł

25.378,43 zł

-65,43 zł

Odpłatna działalność pożytku publicznego

232.389,41 zł

187.553,30 zł

44.836,11 zł

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

15.917,64 zł

16.054,34 zł

-136,70 zł

661.807,31 zł

659.669,83 zł

2.137,48 zł

0,00 zł

502,51 zł

-502,51 zł

9.221,45 zł

-9.221,45 zł

1.391.052,61 zł

-60.949,26 zł

16.303,86 zł

16.303,86 zł

1.374.748,75 zł

-44.645,40 zł

Pożytek publiczny
Komitet Terenowy Toruńskiego Stowarzyszenia
Pomocy Szkole przy Zespole Szkół nr 16
Koszty zarządu
Razem

1.330.103,35 zł

w tym amortyzacja
Wynik finansowy 2016 roku bez odliczenia
amortyzacji

1.330.103,35

Przytoczone dane wskazują, że rok 2016 zakończony został ujemnym saldem.
Jego ogólna wielkość wyniosła 60.949,26 zł. Na taki wynik złożyły się dwa czynniki konieczność uwzględnienia zaliczanego do kosztów finansowych odpisu amortyzacyjnego
za miniony rok 2016 w wysokości 16.303,86 zł oraz niezrealizowanie przez Urząd Miasta
Torunia pełnej kwoty należnej nam subwencji oświatowej. Organ bowiem zakwestionował
podstawę należności w odniesieniu do jednego ze zrealizowanych w minionym roku kursów
dla 19 osób w wysokości 68.641,87 zł. Strony kontynuują postępowanie wyjaśniające.

Osiągnięcie ujemnego bilansu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole za rok
sprawozdawczy 2016 wykluczyło możliwość realizacji obowiązku określonego w § 17
Statutu Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i dotyczącego przekazania za rok
sprawozdawczy 2016 własnej nadwyżki budżetowej na cele pożytku publicznego.
W roku sprawozdawczym nie podejmowano i nie realizowano własnych zadań o
charakterze inwestycyjnym. Wydatki dotyczyły wyłącznie bieżących potrzeb i niezbędnego
doposażenia determinowanego wyeksploatowaniem niektórych urządzeń. Wydatki na te cele
w ciągu 2016 roku wyniosły 2.278,60 zł.
Aktualna księgowa wartość
środków trwałych, będących w dyspozycji
stowarzyszenia na koniec roku, wyraża się kwotą 14.115,56 zł.
Jeśli pozwalały na to bieżące okoliczności, wolne środki finansowe w okresie roku
deponowane były na krótkoterminowych lokatach bankowych. Z tej puli dochodów
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wyodrębnione zostały odsetki osiągane z tytułu
czasowych lokat środków osiąganych w ramach działalności pożytku publicznego. Z tego
tytułu uzyskaliśmy przyrost dochodu w łącznej wysokości 18.221,38 zł.
W okresie sprawozdawczym działalność organizacyjna stowarzyszenia
była
finansowana wyłącznie z własnych dochodów. Wyłączając subwencję oświatową, Toruńskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole nie korzystało 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 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 w dniu 22.04.2015 r. ).
Ogólne dane roczne dla każdej z wymienionych form przedstawiają się, jak niżej:
- zbiórki publiczne
80.560,00 zł.
- 1% odpisu od podatku 513.183,53 zł.
Łącznie: 593.743,53 zł.
W 2016 roku liczba donatorów ( zgodnie z wykazami Urzędów Skarbowych )
wyniosła 6.887 osób, zaś łączna kwota odpisów od tej liczby donatorów to 482.901,58 zł.
Należy jednak zauważyć, że część ofiarodawców nie wyraziła formalnej zgody na ujawnienie
swoich danych osobowych i w konsekwencji nie znaleźli się oni na wykazach przekazanych
przez urzędy skarbowe. Kwotowa wielkość tego typu odpisów to 30.381,95 zł. Biorąc
powyższe pod uwagę oraz kierując się średnią wielkością dokonywanych odpisów można

przyjąć, że ogólna liczba donatorów faktycznie była wyższa i przekroczyła liczbę 9 tysięcy
osób.
Adresatami darowizn w 2016 r. było łącznie 300 placówek.
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
Nadwyżka finans. za
rok 2015
RAZEM
Odsetki od lokaty
OGÓŁEM

Przychody

Wydatki

Koszt obsługi
funduszu pożytku
publicznego

80.560,00 zł

72.504,00 zł

8.056,00 zł

513.283,53 zł

466.736,74 zł

47.055,89 zł

65.317,20 zł

65.317,20 zł

659.160,73 zł

604.557,94 zł

55.111,89 zł

604.557,94 zł

55.111,89 zł

2.646,58 zł
661.807,31 zł

W związku z wynikami przedstawionymi w tabeli nr 2 należy podkreślić, że w
ogólnej kwocie środków pozyskanych w ramach działalności pożytku publicznego mieszczą
się również odsetki pozyskane z lokat w wysokości 2.646,58 zł.
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 2016.
Na poniesione koszty obsługi w wysokości 55.111,89 zł. złożyły się między
innymi: druk materiałów informacyjnych i ich kolportaż, opłaty bankowe, opłaty pocztowe,
wynagrodzenie pracownika itd.
Szkoły informowały stowarzyszenie w formie
sprawozdań
o sposobie
wydatkowania otrzymanych darowizn. 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 2016 roku

Kwota

sprzęt szkolny

98004,19 zł

pomoce dydaktyczne

53806,59 zł

sprzęt audio-wizualny

29968,80 zł

komputery

98004,19 zł

nagrody dla uczniów

33517,32 zł

książki

15918,57 zł

pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

10578,07 zł

dożywianie uczniów
wypoczynek, wycieczki dla uczniów
inwestycje związane z budową obiektów

5356,14 zł
21026,01 zł
4731,30 zł

remonty bieżące

44303,03 zł

materiały biurowe

19123,85 zł

organizacja konkurów dydaktycznych szkolnych

4400,71 zł

udział w konkursach dydaktycznych pozaszkolnych

5095,39 zł

działalność dydaktyczna
RAZEM:

18554,77 zł
413810,65 zł

Na wniosek 14 placówek oświatowych, darowizny z odpisu 1% od podatku na łączną
kwotę 44342,46 zł zostaną rozliczone w późniejszym terminie. 10 placówek oświatowych nie

rozliczyło się z darowizn o łącznej kwocie 8683,63 zł, w związku z planowanym
wydatkowaniem tych środków w kwietniu 2017 roku.

Tabela nr 4
Cele wydatkowania środków ze zbiórek publicznych w 2016 roku

Kwota

sprzęt szkolny

11850,47zł

pomoce dydaktyczne

10980,60 zł

sprzęt audio-wizualny

10852,32 zł

komputery

3282,21 zł

nagrody dla uczniów

5156,05 zł

książki

5251,63 zł

wypoczynek, wycieczki dla uczniów

3036,59 zł

inwestycje związane z budową obiektów

3258,27 zł

remonty bieżące

9792,91 zł

materiały biurowe

3624,60 zł

organizacja konkursów dydaktycznych szkolnych

641,41 zł

udział w konkursach dydaktycznych pozaszkolnych

80,00 zł

działalność dydaktyczna
RAZEM:

4696,94 zł
72504,00 zł

Podstawowe czynności związane z rozliczeniem obu akcji
Stowarzyszenie Pomocy Szkole zakończyło do końca roku kalendarzowego.

Toruńskie

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.
Roczna działalność finansowa Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, w tym
wyodrębniona pod względem księgowym część dotycząca finansów pożytku publicznego

(rozliczanych w ramach odrębnego konta) była objęta dwukrotnie wewnętrznymi
czynnościami kontrolnymi realizowanymi przez Komisję Rewizyjną. Komisja poddała
analizie i ocenie rok 2016, 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 VI Walnym Zebraniu
Członków.
W roku 2016 miała miejsce również kontrola zewnętrzna, którą przeprowadził
Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Zrealizowano ją w okresie miesięcy lipiec grudzień, a zakres postępowania kontrolnego dotyczył:
1. Rzetelności deklarowanej podstawy podatkowej oraz prawidłowości obliczania i
wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014.
2. Celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w roku
2014.
Ustalenia pokontrolne można ująć następująco:
1. W badanym roku 2014 „zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania
środkami publicznymi” nie stwierdzono nieprawidłowości (wynik kontroli z dnia
09.12.2016r).
2. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie „prawidłowego dokumentowania i
wydatkowania kwot związanych z realizacja projektu unijnego” ( protokół badania ksiąg
podatkowych z dnia 09.11.2016r).
3. Natomiast w zakresie „rzetelności deklarowanej podstawy opodatkowania
oraz
prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014
r.” wykazano błąd. Stwierdzono „zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o wydatki
sfinansowane dotacjami o kwotę 198.309,80 zł i zaniżenie dochodów wolnych od podatku
o kwotę 198.309,80 zł”, co spowodowało konieczność złożenia korekty zeznania CIT-8 za
2014 rok. Powyższe nie miało jednak żadnego wpływu na końcowe wyniki bilansu za
rok 2014.
Działalność oświatowa i szkoleniowa stowarzyszenia
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole posiada wieloletnią tradycję związaną z
działalnością o charakterze oświatowo – szkoleniowym. Zarząd Regionalny był i nadal
pozostaje organem założycielskim dla placówek szkolnych stowarzyszenia, choć w
zdecydowanie mniejszym wymiarze niż przed kilkoma laty (np. jeszcze w 2015 był nim
łącznie dla 8 szkół , w tym 6 zawodowych i 2 ogólnokształcących). Należy jednak
zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat zakres realizowanych zadań w tej dziedzinie
stopniowo się zawężał. Mimo zaistnienia wielu czynników ograniczających. W roku
sprawozdawczym 2016 stowarzyszenie kontynuowało ten rodzaj działalności. Realizatorem
zadań w tej dziedzinie było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” (od
roku szkolnego 2012/2013 ).
Ostatnie zmiany organizacyjne
struktury tej placówki dokonane zostały po
zakończeniu roku szkolnego 2015/2016. W ich wyniku stan Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego „Prymus” w roku 2016/2017 przedstawiał się, jak niżej:

- Policealne Studium Administracji i Przemysłu Mody,
- Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i
Geodezji,
- Policealne Studium Budowy i Utrzymania Dróg,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Powyższe wskazuje, że ostatecznie utrzymała się niewielka liczba czynnych ogniw
składowych Centrum. Należy więc odnotować, że stowarzyszenie w roku 2016 pozostało
organem założycielskim już tylko dla 3 szkół typu zawodowego oraz 1 ogólnokształcącej.
Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie te placówki nadal zachowały uprawnienia szkół
publicznych i zgodnie z aktualnymi przepisami mogą być również podmiotami
organizującymi i prowadzącymi kształcenie zawodowe w formie kursów przysposabiających
do zawodu oraz kursów kwalifikacyjnych I, II, III stopnia. Te możliwości są przez
stowarzyszenie w pełni wykorzystywane.
Na okres sprawozdawczy przypadły dwa ważne wydarzenia w cyklu kształcenia:
zakończenie roku szkolnego 2015/16 oraz początek nowego roku 2016/17.
Ogólny stan słuchaczy realizujących naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych
(kursowych) na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 94 osoby. Pełniejsze dane ilustruje
poniższa tabela:
Tabela 5
Wykaz szkół, stan słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„PRYMUS” na dzień 1 stycznia 2016 roku
Szkoła

Policealne Studium Budownictwa,
Projektowania Architektonicznego
i Geodezji
Policealne Studium Budowy
i Utrzymania Dróg

Licz. słuch.

Zawód

10

tech. geodeta

8

tech. drogownictwa

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

9

Policealne Studium
Administracji i Przemysłu Mody

8

techn. administracji

Tabela 6
Wykaz kursów, stan słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„PRYMUS” na dzień 1 stycznia 2016 roku

Policealne Studium Budownictwa,
Projektowania Architektonicznego
i Geodezji
kwalifikacja B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem
i remontem instalacji sanitarnych – 8 osób

Policealne Studium
Administracji i Przemysłu Mody
kwalifikacja A.12 (V edycja) Wykonywanie usług krawieckich – 15 osób
kwalifikacja A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych – 22 osoby
Z własnych analiz ocen oraz zewnętrznych podmiotów wynika, że szkoły
pracowały prawidłowo. Poziom i efektywność ich funkcjonowania potwierdzały kontrole
nadzoru pedagogicznego. Natomiast miernikiem poziomu kształcenia, stały się wyniki
osiągane przez słuchaczy, zwłaszcza w trakcie egzaminów zewnętrznych. Plasują one
naszych absolwentów w czołówce krajowej.
Z kolei
w kontekście początku bieżącego roku szkolnego 2016/ 2017 należy
zauważyć, że mając świadomość rodzących się trudności z naborem na formy szkolne
kształcenia, bardzo wcześnie rozpoczęto działania promocyjne zarówno kontynuowanych jak
i nowych kierunków. 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. O przyczynach
tego stanu mówiono wielokrotnie wcześniej. Stąd konieczność położenia nacisku na formy
kursowe kształcenia zawodowego, które Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
zaczęło realizować już wcześniej.
W rezultacie różnorodnych przyczyn zewnętrznych aktualny stan organizacyjny
placówek oświatowo – szkoleniowych jest najniższy w okresie ostatniego pięciolecia.
Ilustruje go poniższa tabela:

Tabela nr 7
Wykaz szkół, stan słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego
„PRYMUS” na dzień 31 grudnia 2016 roku

Szkoła

Licz. słuch.

i Ustawicznego

Zawód

Policealne Studium
Administracji i Przemysłu Mody

8

2 sem.

tech. admin

Policealne Studium Budownictwa,
Projektowania Architektonicznego
i Geodezji

8

1 sem.

tech. geodeta

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

9

5 sem.

Tę wyjątkowo trudną sytuację udało się nieco złagodzić organizacją kursów.
okresie roku 2016 uruchomiono następujące:

W

A.12 (V,VI edycja) Wykonywanie usług krawieckich - 29 osób,
A. 71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - 22 osoby (
nowy nabór ),
B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich –
14
osób.
Podniosło to liczbę wszystkich słuchaczy CKZ i U do 90 osób .
Istotne znaczenie ma jednak fakt że w ciągu całego omawianego okresu
sprawozdawczego 2016 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego opuściło liczne
grono absolwentów form szkolnych i kształcenia kursowego. Dotyczyło to takich specjalności
zawodowych, jak:
kwalifikacja B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji
sanitarnych – 8 osób
kwalifikacja B.27 Organizacja robót związanych z budową
i
eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych – 6 osób
kwalifikacja A.12 Wykonywanie usług krawieckich – 14 osób
kwalifikacja A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych – 22 osoby
kwalifikacja A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – 22
osoby
zawód technik drogownictwa – 8 osób
zawód technik geodeta – 10 osób
Reasumując liczbę absolwentów należy odnotować, że była to łączna liczba 82
osób.
Poza strukturą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego kontynuował
swoją wieloletnią działalność Ośrodek Szkolenia BHP, realizujący różne formy

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W omawianym czasie
przeprowadził łącznie 72 kursy, w ramach których przeszkolono ogółem 875
osób, w tym zajmujących stanowiska kierownicze 122 i 224 nauczycieli oraz
pracowników obsługi placówek oświatowych.
Efekty finansowe działalności oświatowej Stowarzyszenia przedstawione zostały
przy okazji omawiania ogólnych spraw budżetowych.
Działania na rzecz szkół i środowiska
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole na przestrzeni 2016 roku podejmowało
również szereg innych działań
adresowanych do
placówek oświatowych, uczniów i
nauczycieli. Wyrażały się one np. w
udzielaniu wsparcia dla różnych inicjatyw
podejmowanych przez szkoły czy współpracujące z nimi struktury. Jak już podano wcześniej
stowarzyszenie na takie cele przeznaczyło kwotę o łącznej wysokości 31.231,72 zł , które
przekazano 12 różnym jednostkom.
Konkretnymi przykładami takich przedsięwzięć, które uzyskały poparcie finansowe ze
strony stowarzyszenia mogą być miedzy innymi:
organizacja przez Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej Inicjatywa i Twórczość III
Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Toruniu,
realizacja przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury
Fizycznej w Grudziądzu .Stowarzyszenie finału krajowego kolejnej edycji Turnieju
Budowlanego „Złota Kielnia”,
akcja popularyzowania i realizacji programu profilaktyki uzależnień pod hasłem
„Profilaktyka a Ty?” Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Profilaktyki „Sympatycy”.
organizacja przez Komendę Hufca Toruń Związku Harcerstwa Polskiego
Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego,
oraz szereg innych zadań realizowanych przez konkretne przedszkola, szkoły i inne
placówki oświatowe w regionie itp.
Spośród innych działań na rzecz lokalnych placówek w roku sprawozdawczym
można przywołać również przykład specjalnej akcji podjętej przez stowarzyszenie w
minionym roku w związku z pożarem, który dotknął Szkołę Podstawową w Przysieku.
Zorganizowana z tej okazji dodatkowa akcja pomocy wsparta została także przez nowych
sponsorów Krajową Spółkę Cukrową
w Toruniu (2000 zł), EDF Polska SA (
elektrociepłownia Toruń 2875 zł), co wraz z darowizną stowarzyszenia pozwoliło wesprzeć
likwidację skutków pożaru łączną kwotą 6.375 zł.
W przedłożonym sprawozdaniu zaakcentowane zostały jedynie podstawowe
zagadnienia związane z działalnością stowarzyszenia w 2016 roku. Inne, dodatkowe
informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, zaś
formalne potwierdzenie przedstawionych w sprawozdaniu zagadnień stanowi dokumentacja
dotycząca konkretnych spraw.
Jednak w kontekście tych informacji o dokonaniach w roku sprawozdawczym należy
również zauważyć, że nie wszystkie zamierzenia zostały urzeczywistnione. Na przykład z

przyczyn organizacyjnych nie udało się w minionym roku sfinalizować planowanej
konferencji pedagogicznej dla nauczycieli. Z innych niesprzyjających zjawisk można
wskazać, że mimo np. szerokiej promocji naszej oferty oświatowo szkoleniowej rzeczywisty
nabór osób dorosłych okazał się daleki od oczekiwań. Odnotowano nadal utrzymujący się
spadek liczby kandydatów do podejmowania nauki w formach szkolnych. W konsekwencji ta
dziedzina działalności oświatowej
staje ekonomicznie nieopłacalna dla
organu
prowadzącego. Dominującą formą kształcenia zawodowego dorosłych stają się kursy
zawodowe. Zaobserwowany problem wymaga stałej uwagi, analizy i w konsekwencji
dokonania zmian w dotychczasowej strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego, zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się reformy oświatowej. Natomiast z
puli zadań do wykonania dla ustępujących władz stowarzyszenia pozostało jedynie odbycie
VI Walnego Zebrania Członków, które będzie dla Zarządu Regionalnego zwieńczeniem
kończącej się pięcioletniej kadencji.
Zakończenie
Prezydium Zarządu Regionalnego informując w formie sprawozdania o przebiegu
działań Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w 2016 roku pragnie jednocześnie
serdecznie i gorąco podziękować wszystkim, którzy 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.
Dziękujemy za aktywną pracę wszystkim działaczom terenowych struktur
stowarzyszenia, członkom Zarządu Regionalnego, Komisji Rewizyjnej
i pracownikom
Biura Zarządu Regionalnego.

Toruń, dnia 11 marca 2017 r.
Prezydium
Zarządu Regionalnego
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole

