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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI MERYTORYCZNEJ SPSM W 2014 ROKU
Prowadząc działania należytej jakości, niezbędna jest systematyczna refleksja nad
sposobem działania oraz misją SPSM.
Rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce 23 listopada 2001 roku.
Statut SPSM został zarejestrowany 17 stycznia 2011 roku. Wcześniej 2 września 2005 roku
uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone
jest dokonaniu podsumowania naszej pracy w roku 2014. Zgodnie z naszymi statutowymi
zapisami, nasza sprawozdawczość wiąże się z potrzebą działań rozliczeniowych, troską o
właściwe wykorzystanie gromadzonych przez nas społecznych środków. Walne Zebranie
Sprawozdawcze, umożliwia przedyskutowanie form i zasad naszej pracy. Państwa głosy
wyznaczają kierunki naszych poczynań. Pracujemy na rzecz najmłodszej części naszego
społeczeństwa, które oczekuje od nas wszystkich tworzenia dobrego klimatu do własnego
rozwoju.
Proszę Państwa o podzielenie się uwagami, które pozwolą nam nakreślić właściwe kierunki
pracy.
Wśród organizacji pozarządowych jesteśmy organizacją, która sformowała jednostki
terenowe, pozostając w przekonaniu, że wolontariat rodziców i opiekunów jest istotnym
elementem tworzenia demokratycznych form kierowania i zarządzania placówkami
edukacyjnymi. Różnimy się tym od Fundacji i wielu Stowarzyszeń.
STOWARZYSZENIA posiadają bardziej demokratyczną formę prowadzenia prac niż
FUNDACJE, których działania

związane są z misją finansowania

przez darowizny,

subwencje i dotacje. Rodzi się pytanie czy zachowanie demokratycznych form pracy
Stowarzyszeń, na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z
2001 roku, z późn. zm.) uchwalone przez Parlament w 2001 roku jest w dalszym ciągu
możliwe. Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy.
Obecnie pracuje powołania Nadzwyczajna Komisja Parlamentarna, która niebawem
przedstawi projekt nowelizacji ustawy.
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Wnioskowaliśmy by ta nowelizacja nastąpiła przed upływem bieżącej kadencji Parlamentu.
Nowelizacja powinna umożliwić łatwiejszy sposób powoływania i działania naszych
jednostek terenowych.
Za rok 2014 powstała możliwość ustalania wyniku finansowego wśród organizacji
nieprowadzących działalności gospodarczej, według zasad księgowania przychodów i
kosztów operacyjnych działalności podstawowej i pozostałej. Począwszy od 5 września 2014
na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zmianie ustawy „O rachunkowości” ,
obowiązują nowe przepisy dla organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności
gospodarczej. Z dniem tym przestały obowiązywać przepisy i rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
organizacji pozarządowych tj. Fundacji i Stowarzyszeń nie prowadzących działalności
gospodarczej.

Zmiany nastąpiły

w

związku z implementacją dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady Europy (2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. - w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych,

niektórych rodzajów jednostek), zmieniających dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2006/43/WE). Regulacje zawarte w dyrektywie
umożliwiły

państwom

członkowskim

wprowadzenie

uproszczeń

w

zakresie

sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. Zatwierdzający sprawozdanie finansowe
organ, jeżeli nie podejmie decyzji w sprawie sporządzania przez Fundacje i Stowarzyszenia
sprawozdania jako jednostki mikro, to taka jednostka nie będzie już mogła sporządzić
sprawozdania finansowego za rok 2014 na zasadach wynikających z rozporządzenia
Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. W związku z włączeniem tych przepisów
do ustawy „O rachunkowości” zmieniła się również, zasada księgowania darowizn, które
dotychczas księgowane były jako przychody z działalności statutowej. Oznacza to zmianę
zasad ustalania wyniku finansowego już za rok 2014.

To prawdziwa pułapka dla jednostek zaliczanych do NGO.

3

Z naszych zapisów statutowych, w których określiliśmy formy naszych działa, wynika
jednoznacznie, że są płaszczyzny na których cele realizujemy

skutecznie, ale musimy

również odnieść się do zapisanych celów, których realizacja jest fragmentaryczna albo
zupełnie pominięta.
Na czym ten nasz pogląd opieramy.
Wiemy, że nasze cele realizowane są nie wyłącznie przez Zarząd Wojewódzki, ale również
jednostki terenowe, dlatego też rok rocznie kierujemy zapytania do Państwa o dokonania w
jednostkach terenowych .
Cele naszej pracy określiliśmy w 8 punktach:
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży,
3. Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4. Ekologia,
5. Upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej

i rozwój tej

świadomości,
6. Turystyka i krajoznawstwo,
7. Działalność charytatywna, na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi,
8. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
Realizacji tych zadań służy przede wszystkim „Akcja 1 % dla placówek edukacyjnych,
UKS-ów i klubów sportowych”,

szkolących najmłodszych i pomoc rodzicom dzieci

szczególnej troski. W roku 2014 w ramach akcji zebraliśmy kwotę 974.427,89 zł od 13.300
podatników. Na poszczególne cele uzyskano kwoty:
FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ

23 655,00 zł

AKCJĘ „POMÓŻ DZIECKU”

75 586,70 zł

KLUBY SPORTOWE I UKS-y

77 013,20 zł

PLACÓWKI OŚWIATOWE

700 304,10 zł
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Do tej pory (15 marca 2015) przekazaliśmy kwotę 619,409,00 zł do przekazania pozostało
181,897,00 zł .
Komentując akcję dostrzegamy znaczne zaangażowanie rodziców, w wielu przypadkach
obserwujemy wspólne poczynania kierownictw placówek edukacyjnych i Rad Rodziców. Z
przykrością stwierdzamy, że wysiłki Rad Rodziców nie zawsze spotykają się z
zainteresowaniem dyrekcji szkół.
Optymalną sytuacją jest wspólne działanie i możemy przedstawić liczne przykłady, gdzie
takie zjawisko ma miejsce, to wówczas wysokość tych odpisów jest zdecydowanie większa.
Promowanie tej formy pracy rozpoczęliśmy przez przyjęcie zasady, że odpisy 1 % dla
żłobków i przedszkoli przekazujemy w całości (100 %) . Jest to nasza forma wspomagania
najmłodszych mieszkańców naszej Ojczyzny i cieszymy się, że akcja przyniosła tak
wspaniałe rezultaty.
Dla 55 placówek przedszkolnych przekazaliśmy kwotę 66.816 zł . Nie odebrało jeszcze
31 przedszkoli na kwotę 25.218 zł . Ogółem 86 przedszkoli biorących udział w akcji
wsparte zostało przez podatników kwotą 92.035 zł
Zebrane środki przeznaczane są na zabawki i najważniejsza jest dla nas radość dzieci i ich
rodziców.
Trudno wyobrazić sobie sukcesy sportowe bez pracy i szkolenia dzieci chcących uprawiać
różne dyscypliny sportowe. Nasza akcja 1% odpisów przez rodziców tych dzieci, w naszym
przekonaniu zasługuje na głębokie wsparcie.

W 2014 w akcji brało udział 44 kluby

sportowe i UKS-y – podatnicy wsparli je kwotą 70.407,00 zł.
Nie rezygnujemy również z akcji zbierania odpisów na rzecz dzieci z problemami
zdrowotnymi, każda pomoc dla tych dzieci naszym zdaniem powinna być prowadzona z
dużym zaangażowaniem. Na ten cel podatnicy przekazali 75 586,00 zł
W ubiegłym roku prawo do odpisów posiadało 7110 organizacji. W pierwszej 100-ce
pod względem wielkości odpisów znalazło się 26 Stowarzyszeń, 67 Fundacji, 6 Organizacji
Kościelnych i Związek Stowarzyszeń. Pierwsza 100-ka OPP uzyskała 314 mln zł.
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Ponad 180 mln zł z 1% odpisów wpłynęło na konta 10 pierwszych organizacji na liście.
6,4 tys. Fundacji i Stowarzyszeń tj. 90% wszystkich uzyskało zaledwie 12% całej sumy
pochodzącej z odpisów. Liczne organizacje OPP z pierwszej 100-ki zakładają subkonta,
dzięki którym uzyskują dobre wyniki. Z 10-ciu organizacji, które otrzymały największe
środki, tylko 3 nie miało wydzielonych subkont. Wśród tych 3-ch znajduje się
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, która zaprasza do
współpracy inne organizacje pozarządowe, Rady Osiedli i Rady Sołeckie.
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” , wprowadziła 183 subkonta.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 19.465 subkont.
Średnio organizacje uzyskujące najwięcej kwot prowadzą 2.500 subkont.
Wpływy z 1% odpisów nie stanowią wyłącznego pozyskiwania środków dla pracy tych
organizacji. Stanowi to dominujące źródło finansowania dla 2% Fundacji i Stowarzyszeń.
Jak kwotowo wyglądają środki reklamowe dla 10-ciu pierwszych na liście organizacji – to
kwota 4,2 mln zł. Jedna organizacja średnio wydaje 379 tys. zł. Na podstawie sprawozdań
składanych do MPiPS 10 największych OPP na podstawie stosunków pracy w przeliczeniu
na pełne etaty zatrudnia 9 osób, do których należy dodać pracujących na umowy cywilnoprawne. Takich osób te pierwsze 10 organizacji, zatrudnia średnio 43 osoby. Posłużmy się
danymi Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Fundacja podała dane wielkości
wynagrodzenia miesięcznego pracowników wielkości 246 tys. zł. Roczne wynagrodzenia
pracowników wynoszą 2.952.000 zł. Wysokość miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia
członków zarządu wśród 10-ciu największych OPP wynosiła 5 tys. zł.
Elity OPP nie do końca podają rzetelne informacje i wyczerpujące raporty o swej
działalności.
Cytuję

dane

wg.

informacji

sporządzonej

na

podstawie

badań

Stowarzyszenia

„KLON / JAWOR” – autor Piotr Teisseyre.
Zmienione zostały przepisy prowadzenia zbiórek publicznych. Prowadzi te zbiórki
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, na portalu zbiórek publicznych. Na portalu
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rejestrowane są prowadzone zbiórki i sprawozdania z ich przeprowadzenia. Niestety nie
włączyliśmy się w ich prowadzenie.

Pozostajemy przy prowadzonych zbiórkach, na których zezwolenie otrzymujemy od
Marszałka Województwa Małopolskiego, ale ta forma przeprowadzonej zbiórki w roku 2014
nie może przynosić nam pełnej satysfakcji.
Jej rezultaty przedstawiamy Państwu, ilościowo i cyfrowo: w roku 2014 z oferty pobrania
znaczków-cegiełek skorzystało 25 placówek z 7 powiatów Małopolski. Ogółem wydano
znaczki w ilości 13.750 szt. na wartość 56.830,00 zł .
Dla placówek przekazaliśmy 75% tj. 44.335,00 zł dla SPSM pozostało 25% tj. 12 495,00
zł.
W wielu przypadkach prowadzący zbiórki mogli przeprowadzić je uzyskując 100% środków
ze względu na szlachetność realizowanego celu.
Realizacja celów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa
widoczna była w organizowanym wypoczynku zimowym i letnim oraz organizacji
wycieczek i wyjazdów z przeznaczeniem środków z 1% odpisów przez przedszkola, szkoły
dofinansowane z tychże odpisów i środków Rad Rodziców.
W wypoczynku zimowym i wakacyjnym oraz wycieczkach zorganizowanych przez BTS
„Salamandra” SPSM udział wzięło 156 uczniów.
W realizacji celów „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury”, „Ekologia”,
„Podtrzymywanie tradycji narodowych” w roku 2014
poczynań.

nie prowadziliśmy większych

Wsparliśmy interesujące przedsięwzięcie - II Szkolny Powiatowy Konkurs

Piosenki Jacka Kaczmarskiego, organizowany przez Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz nasze Stowarzyszenie.
Art. 3 § 8 Statutu określa w jakich płaszczyznach, Stowarzyszenie prowadzi
działalność odpłatną. Ustawa jednoznacznie określa, że tego rodzaju działalność nie może
przynosić dla Stowarzyszenia zysku. Zapisane mamy 3 kategorie, tego rodzaju działalności.
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Jedyną , którą realizowaliśmy w 2014 roku był wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.
Zupełnie nie zrealizowaliśmy działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Z przykrością musimy stwierdzić, że Społeczne Komitety naszego Stowarzyszenia

i

kierownictwa placówek edukacyjnych zupełnie nie dostrzegają możliwości prowadzenia
działań w tych obszarach działalności jako form odpłatnych.
W części naszych działań nieodpłatnych zdecydowaliśmy się prowadzić działania w
związkach stowarzyszeń. Po akcesie do ruchu „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Edukacji
Małych Dzieci” , które to dokonało federalizacji,

podjęliśmy próby i opracowaliśmy

projekty dokonania federalizacji Uczniowskich Klubów Sportowych i Rad Rodziców.
Niestety nasze próby nie przyniosły efektów. Musimy postawić pytanie „dlaczego idea
federalizacji jest ułomna i w miejscu naszych działań nie przynosi dobrych rezultatów?”
Wchodzimy tutaj w płaszczyznę ułomności w sięganiu po środki JST, które ograniczają
wydatkowanie środków na projekty organizacji. Jest jednak tak, że kiedy nasze jednostki
terenowe rozliczają przedsięwzięcia właściwie, to możemy posłużyć się przykładami, że
aplikują o te środki z dobrymi wynikami.
Wymieńmy krótko te projekty, które zrealizowane zostały w roku 2014 na kwotę 8.400,00
zł w tym:
„CZYTANIE I PISANIE, TO ŚWIATA ZDOBYWANIE”
Realizowany w SP Siercza.
Grantodawca – „International Paper” , wartość dofinansowania 2.000,00 zł
„FAMILY FEST 5 – NAJLEPSZĄ ZABAWĄ JEST”
Realizowany w Gimnazjum Sułkowice.
Grantodawca – Gmina Sułkowice , wartość dofinansowania 3.400,00 zł
„DZIEŃ KULTURY, SZTUKI I SPORTU”
Realizowany w ZPO Harbutowice.
Grantodawca – Gmina Sułkowice , wartość dofinansowania 3.000,00 zł
W upływającym roku

dokonaliśmy akcesu do projektu „Brakujące Ogniwo”.

Projekt

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
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Społecznego, którego celem jest federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych,
które aplikują o środki, rozdysponowywane przez wojewódzką jednostkę samorządu
terytorialnego. W Małopolsce wydatkowane są środki na 3 projekty do innego akces zgłosiła
nasza jednostka terenowa z Powiatowego Zespołu Nr 9 w Kętach.
W statucie dokonaliśmy zapisu poświęconego działalności gospodarczej. Zapisaliśmy
3 rodzaje takiej działalności:
1. Budownictwo,
2. Gastronomię
Koncentrując się nad naszą zasadniczą formę pracy
3. Edukację.
Pierwsza forma budownictwo, nakierowana jest na placówki edukacyjne zawodowe, które
powołując Społeczne Komitety naszego Stowarzyszenia, mogą przystąpić do realizacji
swych celów w porozumieniu i w formach oferowanych przez nas.
Posiadając bliskie kontakty z placówkami edukacyjnymi gastronomicznymi oferujemy po
powołaniu Społecznych Komitetów, rozpoczęcie takiej działalności w porozumieniu i
formach oferowanych przez SPSM.
W czasie kiedy występuje zjawisko, z powodów ekonomicznych, zamykania placówek
edukacyjnych samorządowych i zjawiska powierzania ich Stowarzyszeniom i Fundacjom
oferujemy również możliwości

prowadzenia tych form edukacji wg. koncepcji

opracowanych przez nas, pozwalających spełniać oczekiwania środowisk lokalnych.
W bieżącym roku według informacji przekazanej przez MEN samorządy w całym kraju, z
różnych powodów zamierzają zlikwidować 100 szkół podstawowych, 23 gimnazja oraz
zlikwidować lub wygasić 169 szkół ponadgimnazjalnych – 14 ma być przekształconych w
filie a 4 wyłączone z zespołów. Taką informację przekazała Pani Joanna Dębek – Rzecznik
Prasowa resortu edukacji. Nie dysponujemy danymi ile placówek do likwidacji wnioskowały
JST z Małopolski.
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Zgodnie z obowiązującym prawem dochód

z działalności gospodarczej musi służyć

wyłącznie realizacji celów pożytku publicznego, nie może być przeznaczony do podziału
między członków Stowarzyszenia.
Jak zrealizowaliśmy cele w roku 2014:
I.
1. Działalność ZW SPSM i Społecznych Komitetów (na podstawie nadesłanych sprawozdań)
A. Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie – 61.963,00 zł
B. Doposażenie księgozbioru bibliotek szkolonych – 999,00 zł
C. Małe remonty modernizacja placówek – 15.798,00 zł
D. Konkursy, przedmiotowe, turnieje i zawody sportowe, wypoczynek - 19.069,00 zł
E. Pozostałe – 73.294,00 zł
2.
Wypoczynek dzieci i młodzieży:
A. Organizacja kolonii, zimowisk, obozów sportowo wypoczynkowych BTS Salamandra
zimowisko Rabka Zaryte, wypoczynek wakacyjny Zawoja, Jastrzębia Góra i Ustka
115.040,50 zł
B. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych BTS Salamandra (7 wyjazdów)
36.164,28 zł
3. Kultura i sztuka 5.400,00 zł w tym:
A. Realizacja grantów w SP w Sierczy i ZPO w Harbutowicach – 5.000,00 zł
B. Dofinansowanie i patronat nad konkursem dla dzieci „Panu Bogu i Światu” . Konkurs
przeznaczony dla dzieci i młodzieży o tematyce szopek bożonarodzeniowych – 400,00 zł.
4. Działalność charytatywna na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi i w trudnej sytuacji
materialnej:
A. W ramach akcji 1% odpisów pozyskano - 75 586,70 zł
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B. Z przeprowadzonych kwest 38.342,88 zł w tym:
- w ZS Nr 3 w Chrzanowie - na rzecz Aleksandry Kulczyk - w związku z przeszczepem
wątroby i koniecznymi zabiegami ratującymi życie. Zebrano i przekazano kwotę 6.822,48 zł
i5€
- przeprowadzonych 3 kwest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Oświęcimiu - zebrano i przekazano 2.070,40 zł
- zbiórka na portalu www.siepomaga.pl zakończona 16 kwietnia 2014 dla Marysi Pindral
na zakup koflatora (asystenta kaszlu). Zebrano 100% potrzebnej kwoty – 23.000,00 zł
C. Z wpłat celowych dla dzieci i ze zbiórki nakrętek dla M. Wójcika – 5.630,00 zł
D. Pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w tym:
- dofinansowanie przejazdów i kosztów leczenia dla Barbary Malinowskiej – 520,00 zł ,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych dla Dawida
Wojasa 300,00 zł,
E. Pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej 1.091,90 zł w tym:
- dla 3-ki dzieci p. Zbigniewa Pożarowskiego na zakup podręczników 891,90 zł
- dofinansowanie akcji „Szlachetna paczka” – 200,00 zł
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- organizacja konferencji „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową
UKS i małych klubów sportowych" pod patronatem honorowym J.M. Rektor Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie im. B. Czecha, prof. dr hab. Andrzej Klimek.
– 2.617,50 zł
- sponsorowanie imprez sportowych – tj. turniej szachowy 1.000,00 zł
- dofinansowanie wyjazdów dla zawodników na turnieje (m.in. wyjazd Katarzyny
Adamowicz z MLKS na turniej szachowy do Warszawy) - 750,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku – obozu sportowego LMKS w Krościenku – 6.000,00 zł
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- dofinansowanie dnia sportu w gminie Igołomia Wawrzeńczyce – 600,00 zł
- dofinansowanie biegu w ramach akcji „Pomoc Mierzona Kilometrami" dla podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym– 700,00 zł
-

Współorganizacja

siatkarskiego

Turnieju

Mikołajkowego

w

Zespole

Szkół

Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie – 4.298,00 zł
II.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Gromadzenie środków finansowych pochodzących z darowizn – 35.265,00 zł (środki
przekazano na cele wskazane przez ofiarodawców czyli dla Szkoły Muzycznej w
Świątnikach Górnych (11.000,00zł), dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Kętach
(1.000,00 zł) , dla Przedszkola nr 5 w Chrzanowie (materace) 2.000,00 zł, dla ZSOS Nr 2
dotacja dla SK SPSM przy ZSO Sportowych Nr 2 (5.590,00 zł), dla Przedszkole Nr 177 w
Krakowie na zajęcia dla dzieci na basenie (5.175,00 zł) oraz na pomoc dla rodzin, z gminy
Igołomia – Wawrzeńczyce – dotacja celowa od J. Dudka (10.000,00 zł) .

2. Darowizny przekazane ze środków SPSM dla 14.470,00 w tym :
- ZSPS w Krakowie ( m.in. na nagrody dla uczniów w konkursie XX Turnieju na
najlepszego ucznia) – 6.150,00 zł
- ZSP w Biesiadkach – dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej – 2.200,00 zł
- LO im. Konarskiego – dofinasowanie remontu Sali chemicznej w związku z jubileuszem
placówki – 5.000,00 zł
- SP 85 Kraków - dofinansowanie wyjazdu Pauliny Targosz na zieloną szkołę – 200,00 zł
- dofinansowanie uroczystości jubileuszu SP 126 w Krakowie (poczęstunek) – 720,00 zł
- pozostałe – 200,00 zł

3. Stypendia 4.200,00 zł w tym:
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- Stypendium sportowe dla kolarza górskiego Jakuba Zamroźniaka w wysokości
300,00 zł/miesięcznie przyznane w dniu 8 września 2014 roku, uchwałą numer
ZW/04/09/2014 . W 2014 roku przekazano stypendyście kwotę 1.200,00 zł
- Stypendium dla 4-ch uczniów Zespołu Szkół Łączności: Izabela Marcinkowska,
Filip Zarębiński, Krystian Biernat i Michał Palonek. Przyznano stypendium na okres 3
miesięcy w wysokości po 250,00 zł miesięcznie (750 zł dla każdego stypendysty). Ogółem
wypłacono kwotę 3.000,00 zł.
Placówki edukacyjne, w których działają nasze Społeczne Komitety w ramach programów,
współpracują z placówkami edukacyjnymi w innych krajach Europy, realizując projekty na
które otrzymują środki grantowe.
Wspomnieliśmy wyżej, że nasze jednostki terenowe, w których pracują członkowie
naszego Stowarzyszenia decydują o sile naszego ruchu.

Nowelizacja „Ustawy o

Stowarzyszeniach” spowoduje konieczność dostosowania zapisów statutowych do nowych
rozwiązań ustawowych. Praca Walnych Zebrań Delegatów, Komisji Rewizyjnych stanowi
obecnie w naszych działaniach pewien problem. Działania Społecznych Komitetów w
momencie, kiedy ich działalność dobiega końca, winna kończyć się uchwałą o zakończeniu
działalności. Brak tych rozwiązań uniemożliwia nam podejmowanie stosownych uchwał i
rodzi wątpliwość o liczbie aktywnych członków naszego Stowarzyszenia. W roku 2014 w
związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

Pan Wojewoda Małopolski

wyznaczył przeprowadzenie kontroli naszej działalności za okres 1.01.2012 - 31.12.2013.
Zespół kontrolny winien przeprowadzić kontrolę w dniach 24.11.2014 – 5.12.2014. Niestety
z powodów od nas niezależnych kontrola ciągnęła się niezwykle długo i protokół
pokontrolny nie został do dnia dzisiejszego całkowicie zamknięte. Znaleziono pewne
uchybienia w polityce rachunkowości, związane z kontrolą dowodów księgowych pod
względem merytorycznym. Niezbędne jest dokonanie korekt w składanych sprawozdaniach
merytorycznych w części finansowej . W czasie kontroli przychodów roku 2012 r.
stwierdzono , iż wystąpiła różnica pomiędzy kwotą zawartą w dokumentach analitycznych, a
wykazaną w sprawozdaniu merytorycznym skierowanym do MPiPS w 2012 r. w wysokości
28,80 zł. Kwota ta wg. analityki stanowiła dochody i wydatki statutowe i administracyjne
zaksięgowane na koncie 740-1 – wpłaty od osób fizycznych i prawnych (składki
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członkowskie) . Natomiast w sprawozdaniu merytorycznym za 2012 ww. kwota została
wykazana omyłkowo jako przychód z 1% w związku z czym konieczne jest skorygowanie
kwoty w pozycji „wydatki ze środków

1% podatku ” do kwoty zgodnej z analityką

zawierającą jedynie wydatki dotyczące przekazanych kwot z 1% odpisów dla beneficjentów
w wysokości 508.056,29 zł a nie wszystkie pokryte z 1% odpisów.

W wyniku kontroli

ustalono, że pomimo uchybień, objęte kontrolą dowody źródłowe zostały wydatkowane na
cele określone w Statucie i KRS, zatem zgodnie z wymogiem określonym w art. 27 ust. 2
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Koncentrując się nad słabościami w naszej pracy, musimy stwierdzić, że Zarządy
Oddziałów Powiatowych niestety nie zdołały kierować i inicjować przedsięwzięć
Społecznych Komitetów, we własnych przestarzeniach pracy. Ta sytuacja ogranicza
możliwości realizacji zadań, szczególnie w obszarach pozyskiwania środków grantowych
pozostających w dyspozycji starostw, i miast, w skutek czego współpraca między JST a
oddziałami naszego Stowarzyszenia, nie jest właściwa i przez to nasza czytelność w tych
miejscach naszego województwa, gdzie posiadamy zarejestrowane jednostki terenowe nie
może budzić naszego zadowolenia.
Problem wynika z tego, że nie dysponujemy stosownymi środkami by prace tych Zarządów
zaktywizować. Bez liderów kierujących naszymi oddziałami, nasza praca nie może być
efektywna. Jakimi środkami powinniśmy dysponować:
 Skromnymi lokalami biurowymi, uzyskanymi w jednej z placówek edukacyjnych na
obszarze powiatu, pracującej w godzinach popołudniowych, minimum 2 krotnie w
ciągu tygodnia.
 Sprzętem informatycznym i telefonicznym, dzięki któremu promocja prowadzonych
przez nas akcji byłaby czytelniejsza.
Nasz statut przewiduje takie działania . Rozwiązywanie wszystkich problemów
wyłącznie przez Biuro Zarządu Wojewódzkiego, ogranicza nasze działania. Jak
rozwiązać ten problem, pozostaje do przemyślenia, przedyskutowania i podjęcia
stosownych praktycznych działań, aby zwiększyć nasze finansowe możliwości ?
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Widzimy miejsce dla kierowania Oddziałami i Zarządami Powiatowym, dla
emerytowanych pedagogów, którzy zechcieli by posiadany czas wykorzystać na
realizację naszych zadań. Nie będzie to możliwe bez życzliwości szefów placówek
edukacyjnych, którzy mogliby przeznaczyć pomieszczenia

na tego rodzaju naszą

działalność.
Okresowe spotkania szefów Zarządów Powiatowych, umożliwiłyby podjęcie działań
o charakterze powiatowym, umożliwiając wykonywanie naszych działań statutowych.
Z tego miejsca zwracam się do Państwa, aby prosić doświadczonych pedagogów
odchodzących według obowiązującego ustawodawstwa na emerytury, by ten kapitał wiedzy
i umiejętności mogli stosować w działaniach programowych wytyczających kierunki
naszych działań. I stąd nasz apel – by nie marnować doświadczenia i wiedzy na kierunkach,
w których pracujemy.
Dysponujemy przygotowanymi regulaminami pracy biur, które powinny prowadzić
działania ewidencyjno-organizacyjne, finansowe i sprawozdawcze.
Dotychczasowe nasze poczynania, wiążą się z podnajmem lokali biurowych. Bez tej formy
dalsza praca Stowarzyszenia, nie może mieć elementów profesjonalizacji. Obserwując skalę
funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym kraju, widzimy wyraźnie, że obecnie
siła tych organizacji wiąże się z liczbą zatrudnionych pracowników i specjalizacją w
prowadzeniu działań – marketingowych i promocyjnych. Pozyskanie osób umiejących
profesjonalnie składać wnioski grantowe, głównie na działania

szkoleniowe wymaga

ustawicznych poszukiwań i włączania się w projekty federalizacji z innymi organizacjami
pozarządowymi.
W roku 2014 zdecydowaliśmy się nabyć, dla zdynamizowania form pracy
Stowarzyszania samochód małolitrażowy TOYOTA AYGO.

Wpłaciliśmy 50% jego

wartości a pozostałą jego wartość będziemy spłacać zaciągniętym kredytem. Kredyt
zaciągnięto na okres 36 miesięcy. Samochód przeznaczony jest do spotkań z kierownikami
JST i naszych struktur terenowych.
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W celu dokonania zmian w księgowaniu i rozliczaniu uzyskanych środków zawarliśmy
umowę z Biurem Księgowym Grażyna Wielogórska, www.fajnaksiegowa.pl z siedzibą w
Golkowicach 451, 30-698 Kraków w dniu 11 sierpnia 2014 roku.
Zmienia się i rośnie liczba płatników 1% odpisów podatku na rzecz Stowarzyszenia . Z
roku podatkowego 2013,

w roku 2014 uzyskaliśmy kwotę 794.427,89 zł. Środki te

wydatkowano w roku 2014 i początkach roku 2015. Mamy jeszcze do czynienia z
przypadkami nie sięgania po te środki. Wyrazić muszę ubolewanie, że część placówek, w
których pracują nasze Społeczne Komitety, bagatelizuje tą formę pozyskiwania środków,
kierując równocześnie do nas oczekiwania o sponsorowanie organizowanych w tych
placówkach konkursów, jubileuszów czy też wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej.

Uznajemy, że te oczekiwania przy rezygnacji z tego rodzaju akcji za

„niemądre”.
Mimo tych ograniczeń w różnorodnych formach naszej pracy z wielką radością
spoglądamy na zwiększającą się liczbę przedszkoli i szkół

spoza Małopolski. Akces

zgłosiły: np. Bielska Szkoła Rzemiosł, Zespół Szkół Spożywczych z Zabrza, Zespół Szkół
Nr 111 z Warszawy, Szkoła Podstawowa Nr 301 Warszawa, Zespół Szkolno - Przedszkolny
z Kaniowa

(woj. śląskie), Szkoła Podstawowa w Glinkach (woj.

mazowieckie),

Szkoła Podstawowa Nr 6 Konin, Szkoła

Podstawowa Nr 5 w Mińsku Mazowieckim,
Warszawa, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie,

Zespół Szkół Nr 120
Przedszkole Nr 310

Warszawa, Fundacja Edukacja z Bydgoszczy czy UKS Dys (woj. lubelskie).
Oczekujemy w dyskusji szczególnie uwag krytycznych, z propozycją rozwiązań, które
naszą pracę wzbogacą. Widzimy słabości w naszych poczynaniach , z którymi powinniśmy
się zmierzyć, ale nie zdoła tego uczynić wyłącznie Zarząd Wojewódzki, jeżeli nie będzie
silny Państwa pomysłami, radami i wsparciem. W naszej jedności – SIŁA! Ale musi ona
wynikać z bogactwa Państwa pomysłów i spojrzenia na zmiany dokonywane w edukacji, w
sporcie. Zmiany statutowe muszą być dokonywane oddolnie i temu służyć ma forma
sprawozdawczości, dokonywana nie wyłącznie przez ZW,

ale siłą naszych jednostek

terenowych.
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Kończę cytatem poety Jana Kochanowskiego
„Służmy poczciwej sławie,
A jako kto może – niech ku pożytku dobra, wspólnego pomoże”
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