Płock, marzec 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu
Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
z działalności w 2014 roku

Przemiany cywilizacyjne wyrażające się zwiększeniem roli nauki, kultury i edukacji w
życiu współczesnych i przyszłych społeczeństw były inspiracją do powołania organizacji
pozarządowej z zadaniem wsparcia procesów edukacyjnych i kulturowych. Poprzez różne
dyskusje i spotkania wyłoniła się grupa 39 osób, które zadeklarowały swoje zaangażowanie
dla działań na rzecz wspomagania edukacji, nauki i kultury w naszym kraju, głównie w
subregionie płockim. W dniu 11 grudnia 2013 r. odbyło się zebranie założycielskie
organizacji której nadano nazwę Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. W
zebraniu wzięło udział 21 osób uprzednio zdeklarowanych. Podczas zebrania podjęto uchwałę
o powołaniu Stowarzyszenia i wyłoniono Komitet Założycielski w osobach: Monika
Rutkowska, Mariusz Portalski, Ireneusz Szychowski. Podczas zebrania uchwalono także
Statut Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja i dokonano wyboru władz
Stowarzyszenia. W efekcie przeprowadzonych wyborów powołano Zarząd Stowarzyszenia w
składzie:


Mariusz Portalski – prezes



Barbara Puszczewicz – wiceprezes



Monika Rutkowska – sekretarz



Edward Czarnecki – członek



Małgorzata Kamińska – członek

oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:


Wiktor Ząbkiewicz – przewodniczący



Sławomir Kowalski – członek



Maciej Karczewski – członek
Po zebraniu rozpoczęła się procedura sądowej rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie

Rejonowym dla Miasta Stołecznego XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego Warszawy. Po złożeniu stosownych wniosków Sąd nakazał uzupełnienie wniosku i
zapisów statutowych i to zostało dokonane na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia w
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dniu 5.03.2014 r. Ostatecznie Sąd w dniu 18 marca 2014 r. zarejestrował nasze
Stowarzyszenie, zatwierdził Statut Stowarzyszenia i nadał mu numer Krajowego Rejestru
Sądowego. W ślad za tym Stowarzyszenie uzyskało numer NIP i REGON i wówczas można
już było rozpocząć działalność statutową. Wśród członków Stowarzyszenia prowadzone były
dyskusje i wymiany poglądów, co do najbliższych, możliwych do realizacji przedsięwzięć.
Stwierdzono, że będą to inicjatywy skierowane do seniorów oraz do młodzieży gimnazjalnej.
Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 28 kwietnia 2014 r. zdecydowano, że zostaną
rozpoczęte prace przygotowawcze do powołania i uruchomienia działalności Młodzieżowej
Akademii Gimnazjalistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ustalono, że osobami
kierującymi przygotowaniami będą odpowiednio dr Andrzej Pankowski i mgr inż. Edward
Czarnecki. Zespoły pod kierownictwem wyżej wymienionych członków Stowarzyszenia
dokonały oceny celowości powołania uprzednio wymienionych form, przeprowadziły
rozległe badania

ankietowe zainteresowań

odpowiednio

młodzieży i

seniorów

i

zaprezentowały wyniki swoich prac na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 26 maja
2014 r. Wówczas formalnie podjęto decyzje o powołaniu Młodzieżowej Akademii
Gimnazjalistów powierzając funkcję dyrektora tej instytucji dr Andrzejowi Pankowskiemu
oraz decyzję o powołaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku powierzając funkcję dyrektora tego
uniwersytetu mgr Agnieszce Magierskiej. Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 23
czerwca 2014 r. uchwalono regulaminy Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów oraz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym samym można już było rozpocząć działania formalne
związane z organizacją, planami działalności i rekrutacją uczestników tych form
edukacyjnych. W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w miesiącach wrzesień-październik
2014 r. przyjęto 180 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 21 członków
Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów. Pozwoliło to zorientować organizacyjnie i
programowo Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucję powszechną, natomiast
Młodzieżową Akademię Gimnazjalistów jako formę elitarną. W międzyczasie w konkursie
przeprowadzonym wśród członków Stowarzyszenia wygrała propozycja pełnej nazwy
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” co pozwoliło na odróżnienie tej jednostki
od funkcjonującej w Płocku Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Związku Nauczycielstwa
Polskiego, współdziałającej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku.
Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/2015 miała miejsce w dniu 11
października 2014 r. w reprezentacyjnej auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Swoją
obecnością uroczystość tą zaszczycili, m.in. Adam Struzik – Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm RP, Andrzej Nowakowski – Prezydent
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Miasta Płocka oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych i przede wszystkim
przedstawiciele władz Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Dzięki ścisłej współpracy
Stowarzyszenia z Politechniką na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w dniu 30
czerwca 2014 r. udało się sprawnie rozpocząć zajęcia dydaktyczne Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów w październiku 2014 r.
W obydwu przypadkach wykorzystujemy zasoby materialne i kadrowe Politechniki
Warszawskiej Filii w Płocku, co gwarantuje wysoką jakość zajęć dydaktycznych. W okresie
październik-grudzień

2014

roku

zrealizowano

większość

zajęć

dydaktycznych

przewidywanych programem studiów dla semestru zimowego r.ak. 2014/2015. Z wstępnych
ocen słuchaczy wynika, że były to zajęcia prowadzone dobrze i satysfakcjonowały
uczestników poszczególnych kursów. W przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku były to
zajęcia wykładowe (8 w semestrze) oraz zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe z informatyki,
języka angielskiego, gimnastyki rekreacyjnej, tańca oraz fotografii i filmu. Natomiast w
ramach

Młodzieżowej

Akademii

Gimnazjalistów,

którą
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jako

przedsięwzięcie eksperymentalne prowadzone były zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii
sanitarnej i informatyki. Doświadczenia zebrane podczas pierwszych miesięcy realizacji zajęć
zobligowały Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia działań na rzecz rozszerzenia działalności
edukacyjnej i kulturalnej poprzez uczestnictwo w konkursach grantowych, co zapewnić miało
sfinansowanie zasadniczej części rozszerzonych w ofercie zajęć. Zarząd Stowarzyszenia
współdziałając z obydwojgiem dyrektorami Uniwersytetu i Akademii opracował wnioski
grantowe w odpowiedzi na ogłoszone jesienią 2014 r. konkursy lokalne.
Były nimi:


wniosek „Płocka Akademia Kultury” w konkursie Prezydenta Miasta Płocka,



wniosek „Zdrowie najważniejsze” dedykowany Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w
konkursie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”,



wniosek „Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła” dla młodzieży gimnazjalnej z rozszerzeniem
oferty Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów przygotowany w partnerstwie z
Politechniką Warszawską Filią w Płocku, również w konkursie Fundacji „Fundusz
Grantowy dla Płocka”.

W chwili redagowania sprawozdania podpisane są umowy grantowe z łączną kwotą dotacji
ponad 42.000,- zł, co pozwoli na duże zwiększenie oferty edukacyjnej i kulturalnej
Stowarzyszenia w 2015 roku.
Przygotowano także dwa wnioski w konkursach ogólnopolskich finansowanych przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obydwa dotyczą edukacji seniorów przeciwdziałającej
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Stowarzyszenia prowadzonych w ścisłej współpracy z Politechniką Warszawską Filią w
Płocku. W dużym stopniu dotyczyłoby to ludności wiejskiej subregionu płockiego.
Najważniejszym zasobem Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja jest grupa
jego członków zwyczajnych. Polityka kadrowa prowadzona przez Zarząd Stowarzyszenia
zmierzała i zapewne zmierzać będzie do tego, aby była to organizacja o charakterze
kadrowym. I tak się stało, bowiem na koniec roku sprawozdawczego 2014 Stowarzyszenie
zrzeszało 48 członków zwyczajnych w tym: 8 profesorów, 4 docentów, 13 doktorów, 5
dyrektorów szkół płockich, działaczy gospodarczych i pracowników administracji
samorządowej. To pozwala na podejmowanie różnych inicjatyw edukacyjnych, naukowych i
kulturalnych zgodnie ze stosownymi zapisami Statutu Stowarzyszenia. W okresie
sprawozdawczym dwoje członków zrezygnowało z członkostwa Stowarzyszenia. Jedną z tych
osób była mgr Monika Rutkowska pełniąca w okresie grudzień 2013 – październik 2014
funkcję sekretarza, z której wywiązywała się bardzo dobrze. Jej rezygnacja została przyjęta
przez Zarząd Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 17 listopada 2014 r. i na tym samym
posiedzeniu Zarząd powierzył obowiązki p.o. sekretarza Stowarzyszenia Pani mgr Katarzynie
Osieckiej. Zmiany w składzie Zarządu, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, zostały
zaplanowane na najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
W dniu 25 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd powołał w skład
Rady Programowej Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja następujące osoby:


Andrzej Bukowski – prof., były Prorektor Politechniki Warszawskiej,



Władysława Maria Francuz – profesor oświaty z Krakowa,



Anna Frąckowiak – prof. nzw., Dziekan Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im.
Pawła Włodkowica w Płocku,



Joanna Górnicka-Kalinowska – prof., Kierownik Katedry Etyki w Uniwersytecie
Warszawskim,



Andrzej Jakubiak – prof., były Prorektor Politechniki Warszawskiej,



Mariusz Krzyżanowski – znany kompozytor z Warszawy,



Roman Marcinkowski – prof. nzw., Prodziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i
Petrochemii w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku,



Adam Ustynowicz – producent i reżyser filmowy,



Renata Walczak – prof. nzw., Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.
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Zarząd Rady Programowej ukonstytuował się na pierwszym plenarnym zebraniu Rady w dniu
11 października 2014 r.
Poszczególne funkcje objęli:


przewodniczący Rady – prof. Andrzej Jakubiak,



wiceprzewodnicząca Rady – prof. nzw. Renata Walczak,



sekretarz Rady – prof. nzw. Anna Frąckowiak.

Na tym posiedzeniu Rada Programowa pozytywnie zaopiniowała działania Stowarzyszenia, w
tym powołanie i działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” oraz
Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów. Członkowie Rady czynnie uczestniczyli w pracach
Stowarzyszenia zwłaszcza poprzez opiniowanie i konsultowanie nowych przedsięwzięć.
Jeżeli idzie o bazę materialną Stowarzyszenia to nie posiadając dostatecznej własnej bazy
Stowarzyszenie oparło swoje działania na korzystaniu z bazy materialnej Politechniki
Warszawskiej Filii w Płocku, zgodnie z podpisanym porozumieniem o wzajemnej
współpracy. Obie strony mają z tego tytułu wymienne korzyści. Stowarzyszenie nie planuje w
najbliższym czasie inwestycji infrastrukturalnych ograniczając się do wyposażenia
materialnego biura Stowarzyszenia. Podstawowe urządzenia: komputer (laptop), drukarka
wieloczynnościowa i projektor multimedialny zostały zakupione w październiku 2014 r. z
dotacji grantowej, którą Stowarzyszenie w kwocie 4.400,- zł uzyskało w konkursie Fundacji
Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie. Materiały piśmienne i drobne wyposażenie biura
sfinansowane ze składek członkowskich.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
Przyjęty w Stowarzyszeniu rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za pierwszy rok działalności organizacji.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej i gospodarczej przez Jednostkę. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
Sprawozdanie

finansowe

sporządzane

zostało

na

podstawie

ksiąg

rachunkowych

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie
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finansowe Jednostki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie przekazane właściwym instytucjom w
terminie do dnia 31 marca 2015 r.
Zasadnicze elementy sprawozdania finansowego podano poniżej:
1.

Jednostka osiągnęła w roku 2014 przychody w wysokości: 50.521,48 zł:
a) w tym przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:


składki członkowskie – 1.850,00 zł;

b) w tym przychody z działalności statutowej odpłatnej:


wpisowe i opłaty semestralne MAG – 3.000,00 zł,



wpisowe i opłaty semestralne UTW – 39.330,00 zł;

c) w tym przychody z działalności gospodarczej:


praca badawcza – 2.000,00 zł;

d) pozostałe przychody operacyjne (mikrodotacja na zakup wyposażenia) – 4.341,48 zł.

2.

Koszty poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły: 22.782,53 zł:
a) w tym koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 0,00 zł;
b) w tym koszty działalności statutowej odpłatnej: 9.990,41 zł:


koszty działalności MAG – 1.029,50 zł,
 wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 900,00 zł,
 opłaty bankowe – 129,50 zł,



koszty działalności UTW – 8.960,91 zł,
 wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 5.054,84 zł,
 składki na FUS za zleceniobiorców – 654,84 zł,
 opłaty bankowe, VAT niepodlegający odliczeniu –739,38 zł,
 zużycie materiałów – 317,82 zł,
 usługi obce (najem auli, catering na spotkanie wigilijne) – 2.441,27 zł,
 pozostałe wydatki (delegacje) – 407,60 zł;

c) w tym koszty działalności gospodarczej: 1.450,00 zł:


wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 1.000,00 zł,



usługi obce (udział w konferencji: Metody ilościowe w badaniach ekonom.) –
450,00 zł;
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d) w tym koszty administracji: 11.342,12 zł:


amortyzacja – 4.200,00 zł,



zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 871,83 zł,



usługi obce (księgowe, strona internetowa) – 1.820,80 zł,



podatki i opłaty (opłaty KRS, bankowe, VAT niepodlegający odliczeniu) –
1.455,12 zł,



wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 2.880,00 zł,



pozostałe wydatki (zakup kwiatów, podróże służbowe) – 114,37 zł.

Proponowane rozliczenie wyniku finansowego:
Działalność Jednostki w roku sprawozdawczym zamknęła się zyskiem w wysokości:
27.738,95 zł.
Zarząd proponuje zaliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami (zysku) za rok 2014 do
przychodów działalności statutowej roku 2015, w tym wypłata wynagrodzeń za prowadzenie
zajęć dydaktycznych na podstawie umów o dzieło w końcu stycznia 2015 r. (za zajęcia w
semestrze zimowym r.ak. 2014/2015).

Prezes
Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

mgr inż. Mariusz Portalski
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