Płock, marzec 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu
Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
z działalności w 2016 roku
Rok sprawozdawczy 2016 był drugim pełnym rokiem działalności Stowarzyszenia
Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja powołanego na zebraniu założycielskim 11 grudnia
2013 r. i zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 marca 2014 roku.
Stowarzyszenie działało na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Sąd Gospodarczy w
Warszawie łącznie z rejestracją Stowarzyszenia w KRS.
Pracami Stowarzyszenia kierował jego Zarząd w składzie:

Mariusz Portalski – prezes

Barbara Puszczewicz – wiceprezes

Katarzyna Osiecka – sekretarz

Edward Czarnecki – członek

Małgorzata Kamińska – członek.
Nadzór nad pracami Zarządu pełniła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie:

Wiktor Ząbkiewicz – przewodniczący

Sławomir Kowalski – członek

Maciej Karczewski – członek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie opiniowała jego Rada
Programowa, której prezydium stanowili

prof. Andrzej Jakubiak – przewodniczący,

prof. nzw. Renata Walczak – wiceprzewodnicząca,

prof. nzw. Anna Frąckowiak – sekretarz.
W końcu okresu sprawozdawczego Stowarzyszenie liczyło 56 członków zwyczajnych plus
jeden członek wspierający, którym jest firma SoftHard S.A. Członkowie są podstawowym i
najważniejszym zasobem Stowarzyszenia, pozwalającym na realizację różnorodnych form
działalności w obszarze edukacji, kultury i nauki. Skład członków Stowarzyszenia ma
charakter kadrowy, bowiem większość jego członków zwyczajnych posiada stopnie lub tytuły
naukowe. W dniu 31 grudnia 2016 r. w składzie członków Stowarzyszenia było 9 profesorów i
doktorów habilitowanych, 4 docentów i 19 doktorów. Są nimi pracownicy i byli pracownicy
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, silnie jest reprezentowana Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica, skromnie jest reprezentowana Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.
Członkami Stowarzyszenia są także pracownicy warszawskich wydziałów Politechniki
Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych szkół wyższych. Oświatę płocką
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reprezentuje grupa dyrektorów i nauczycieli szkół płockich. Ważną grupę członków
Stowarzyszenia stanowią przedstawiciele władz samorządowych Płocka i Powiatu Płockiego,
znaczących podmiotów gospodarczych i organizacji okołobiznesowych.
W równoważnym stopniu na realizację przedsięwzięcia podejmowanym przez
Stowarzyszenie miał wpływ patronat Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku nad
działalnością Stowarzyszenia na mocy porozumienia o współpracy z dnia 30 czerwca 2014 r.,
co pozwoliło Stowarzyszeniu na korzystanie z bazy, kadry i innych zasobów (głównie
intelektualnych) Uczelni. W roku sprawozdawczym 2016 Stowarzyszenie zrealizowało szereg
przedsięwzięć z obszaru edukacji, kultury i nauki. Przede wszystkim kontynuowano
rozpoczętą w październiku 2014 r. działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia
Młodość” i Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów. Jednak dzięki uzyskaniu dodatkowego
finansowania ze źródeł zewnętrznych w postaci grantów Fundacji „Fundusz Grantowy dla
Płocka” i Gminy Miasto Płock znacząco rozszerzono zakres działań obu tych instytucji
prowadzonych przez Stowarzyszenie w stosunku do zrealizowanych w 2014 roku.
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”
Ze względu na możliwość dofinansowania różnych form zajęć z grantów w konkursach Gminy
Miasta Płock znacząco udało się rozszerzyć ofertę zajęć w stosunku do lat poprzednich.
W ramach przedsięwzięcia „Płock Akademia Kultury” zrealizowano następujące zadania:

przeprowadzono 30 godzin prób chóru w semestrze letnim r.ak. 2015/2016,

przeprowadzono 20 godzin warsztatów tanecznych,

przeprowadzono 10 godzin warsztatów teatralnych,

odbyły się dwa spotkania z aktorami Teatru Dramatycznego w Płocku, w tym z Panią
Grażyną Zielińską czołową artystką w naszym kraju,

dwa wykłady muzealne wygłosiły pracownice Muzeum Mazowieckiego w Płocku,

jeden wykład wygłosił pracownik Płockiej Galerii Sztuki.
W ramach przedsięwzięcia ”Rozśpiewany Trzeci Wiek” przeprowadzono 20 godzin prób
chóru w semestrze zimowym r. ak. 2016/2017. W ramach przedsięwzięcia „Ruch dla zdrowia
seniora” zrealizowano zajęcia aerobiku na basenie „Podolanka” dla dwóch grup
ćwiczeniowych przeprowadzone przez profesjonalistę oraz zajęcia gimnastyki rekreacyjnej
także dla dwóch grup ćwiczeniowych.
W tym samym duchu zrealizowano projekt „Zdrowie najważniejsze”. Były to 10-cio godzinne
spotkania z lekarzami pierwszego kontaktu, ortopedą, urologiem i psychologiem. Spotkania
lekarzy z grupami kilkunastoosobowymi pozwalały na wzajemną wymianę poglądów na
danego typu choroby, uzyskanie informacji o zasadach diagnostyki i leczenia tych chorób czy
ich zapobieganiu.
Wreszcie zrealizowano kurs podstawowy wykorzystania komputera, tableta, smartfona w
ramach projektu „Edukacja cyfrowa podstawą aktywności seniorów”. Było to przedsięwzięcie
zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.
Wszystkie opisane przedsięwzięcia były prowadzone w formie zajęć nieodpłatnych dla ich
beneficjentów z racji dofinansowania w konkursach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta
Płocka.
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Prowadzono także zajęcia finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, tj. opłat
semestralnych (czesne 60,- zł za semestr) oraz opłat kursowych zależnych od liczebności
słuchaczy w danym kursie (od 120 zł do 200 zł za 20 godzin zajęć). Były to zajęcia z
informatyki, fotografii i filmu oraz języka angielskiego. Prowadzono je w salach wykładowych
i laboratoriach komputerowych Politechniki a wykładowcami byli nauczyciele akademiccy tej
Uczelni.
W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” nie mogło
zabraknąć wykładów popularno-naukowych. Wykłady takie były prowadzone co dwa
tygodnie, w sumie przeprowadzono ich 16 w roku sprawozdawczym. Tematyka wykładów
była zróżnicowana, dotyczyła, m.in. zagadnień z obszaru kultury i sztuki, urbanistyki i
architektury, prawa spadkowego, historii Płocka, także etnografii odległych krajów. Wykłady
były prowadzone przez prelegentów zatrudnionych na umowę o dzieło. Odbywały się one w
auli Politechniki przy ul. Jachowicza 2, co zezwalało na bogatą wizualizację prezentowanych
treści wykładowych.
Stowarzyszenie czynnie włączyło się w obchody 50 lat Politechniki Warszawskiej Filii w
Płocku. Historii i teraźniejszości Uczelni był poświęcony wykład inauguracyjny r. ak.
2016/2017 wygłoszony przez Panią prof. Renatę Walczak.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” organizowali swoją działalność
związaną z ich pasjami w grupach nieformalnych. W roku sprawozdawczym były to grupy:
brydża sportowego, poezji, rękodzieła, turystyki.
Wyjazdy do teatrów Warszawy i Łodzi organizował Samorząd Słuchaczy UTW. Samorząd
organizował także spotkania towarzyskie oraz wycieczki krajowe i zagraniczne (Praga).
Aktywność słuchaczy UTW połączone z głównie warsztatową edukacją przyniosła wymierne
efekty. Najbardziej zasłużoną na wyróżnienie sekcją był chór Uniwersytetu. Pierwszy
publiczny występ chóru miał miejsce podczas II Inauguracji Roku Akademickiego. Pierwszym
trenerem chóru była Pani Agnieszka Białecka ze Spółdzielczego Domu Kultury PSML-W. Od
początku roku sprawozdawczego chór prowadzi Pani Małgorzata Tomczak-Banachowicz i
pod jej kierownictwem chór odniósł szereg sukcesów. Dużym wyróżnieniem było zaproszenie
naszego chóru do występu podczas regionalnej inauguracji obchodów 1050 rocznicy Chrztu
Polski. Obchody te o bardzo wysokiej randze (patronat JE Biskupa Płockiego, Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka)
rozpoczęły się od odśpiewania przez nasz chór Bogurodzicy. Z okazji Święta Flagi w dniu 2
maja 2016 r. chór w ogrodzie Książnicy Płockiej śpiewał pieśni patriotyczne. Kolejny
publiczny występ chóru miał miejsce 11 czerwca 2017 r. podczas obchodów VI Dni Płockich
Inicjatyw Pozarządowych. Niezwykle uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości 11 listopada. Wykład okolicznościowy poprzedzony był pieśniami
patriotycznymi śpiewanymi przez chór i słuchaczy UTW.
Pani Lucyna Kukomska zajęła pierwsze miejsce w konkursie poetyckim organizowanym przez
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Drugie miejsce zajęła
Marianna Rutkowska. Wyróżnienie uzyskał Sławomir Laskowski. Z dziedziny prozy pierwsze
miejsce uzyskała Maria Sieczkowska.
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Zarówno koncerty chóru UTW jak i wyróżnienie za działalność literacką członków
Uniwersytetu świadczą o dużej, docenianej publicznie aktywności słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”.
Młodzieżowa Akademia Gimnazjalistów
W przypadku Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów Stowarzyszenie w partnerstwie z
Politechniką Warszawską Filią w Płocku przygotowało projekt „Gimnazjalisto! Rozwiń
Skrzydła” mający na celu zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi uczniów
płockich gimnazjów. Uzyskano dofinansowanie ze strony Fundacji Fundusz Grantowy dla
Płocka, co pozwoliło na przeprowadzenie w laboratoriach Politechniki z udziałem
wysokowykwalifikowanej kadry akademickiej serii zajęć laboratoryjnych z fizyki, chemii i
informatyki dla 60 gimnazjalistów. Była to druga edycja tego projektu. W roku
sprawozdawczym zrealizowano część zajęć, zakończenie projektu powinno nastąpić w maju
2017 r. Na podstawie opinii gimnazjalistów po przeprowadzeniu pierwszej tury zajęć
laboratoryjnych pozytywnie oceniamy efekty tego projektu. Gimnazjaliści mogli bowiem
praktycznie zweryfikować elementy teorii przekazywanych w ich szkołach. Powinno to
prowadzić do zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi.
Zamierzamy kontynuować tego typu przedsięwzięcia, jednak uzależniamy to od możliwości
finansowania takiego projektu.
Inne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej
Zgodnie z misją Stowarzyszenia w obszarze wspierania i uzupełniania kształcenia szkolnego
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym podjęło dwojakiego rodzaju przedsięwzięcie.
Jednym z nich były całoroczne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej
przeprowadzone we współpracy z Płocką Galerią Sztuki w pomieszczeniach galerii i przez
pracowników PGS. Tam uczniowie poznali tajniki sztuki malarskiej, ćwiczyli różne odmiany
malowania (m.in. na szkle), projektowania plakatów, rysunku. Po zapoznaniu się z wiedzą
teoretyczną, dotyczącą konkretnych technik malarskich, tworzyli prace wykorzystując
zdobytą wiedzę.
Drugi rodzaj przedsięwzięcia to wykłady dla młodzieży licealnej LO im. Władysława Jagiełły,
LO im. Stanisława Małachowskiego i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku.
Tematem tych wykładów była analiza dzieła malarskiego, co bywa pytaniem maturalnym.
Przekazanie takiej analizy na przykładzie prezentowanych utworów malarskich przez
profesjonalistów z Płockiej Galerii Sztuki i Muzeum Mazowieckiego stanowiło ważne
uzupełnienie wiedzy szkolnej na ten temat. Wykłady te były wysoko oceniane przez młodzież
i grono pedagogiczne szkół, w których się one odbywały.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja od pierwszych miesięcy swojej
działalności prowadziła działalność edukacyjną zgodnie ze strategią kształcenia
ustawicznego. Temu służyły corocznie organizowane wspólnie z Politechniką Warszawską
Filią w Płocku sesje naukowe adresowane głównie do osób pracujących w
przedsiębiorstwach i uczelniach Płocka. W roku sprawozdawczym 2016 sesja taka była
poświęcona zagadnieniom informatycznym.
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W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku miała miejsce
Sesja Naukowa zatytułowana „Przewaga dzięki informacji”. Sesja została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja wspólnie z Politechniką
Warszawską Filią w Płocku oraz płocką firmę informatyczną SoftHard S.A. Do zorganizowania
sesji w dużym stopniu przyczyniło się wsparcie przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa
Powiatowego w Płocku, Radę w Płocku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
OBR w Płocku oraz firmę SpecRem.
Ze względu na innowacyjne treści referatów głoszonych podczas sesji do uczestnictwa w niej
zaproszono w ramach doskonalenia zawodowego przedstawicieli kadry kierowniczej
znaczących przedsiębiorstw, organizacji zawodowych, nauczycieli i nauczycieli akademickich i
reprezentantów instytucji samorządu terytorialnego, ale także informatyków pragnących
rozszerzyć swoją wiedzę. W sesji wzięło udział ok. 60 osób.
Rangę sesji nadali przede wszystkim prelegenci, którymi byli wybitni profesorowie Instytutu
Informatyki Politechniki Warszawskiej, najstarszej wiodącej w Polsce jednostki kształcącej
inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów informatyki a także prowadzącej rozległa
badania naukowe i wdrożenia w tej dziedzinie. To w tej jednostce w latach 60-tych ubiegłego
wieku skonstruowano pierwszy w Polsce komputer, który wszedł do produkcji seryjnej
UMC1.
W czasie sesji zaprezentowane zostały zagadnienia istotne dla wielu współczesnych
przedsiębiorstw związane z dynamicznym rozwojem systemów komputerowych i urządzeń
cyfrowych: wiarygodność systemów komputerowych, przetwarzanie ogromnej ilości danych
oraz zapewnienie dostępu do aktualnych i poprawnych informacji niezbędnych w procesie
podejmowania decyzji.
Referat „Big Data w czasach obfitości” wygłoszony został przez prof. nzw. dr hab. inż. Piotra
Gawrysiaka - wybitnego specjalisty z obszarów systemów zarządzania bazami danych,
eksploracji danych i big data.
Referat „Problemy wiarygodności systemów komputerowych” wygłosił prof. zw. dr hab. inż.
Janusz Sosnowski - nauczyciel akademicki z ponad 45-letnim stażem, Dyrektor Instytutu
Informatyki w latach 1996-2008, wybitny specjalista w zakresie nowych algorytmów w
obszarach oprogramowania i architektury komputerów, sztucznej inteligencji i systemów
informacyjnych oraz grafiki komputerowej.
Tematyka wszystkich referatów była na tyle ciekawa, że każde z wystąpień wywołało serię
pytań i głosów dyskusyjnych. Sesję podsumował prowadzący jej część merytoryczną prof.
Roman Marcinkowski Prodziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Po zakończeniu sesji w kuluarach wysoko jej poziom
i innowacyjną tematykę ocenili prezesi lub przedstawiciele kierownictwa płockich
przedsiębiorstw, władze płockich uczelni oraz inni uczestnicy tej imprezy naukowej. Jest to
duża satysfakcja dla organizatorów sesji, w tym także dla współorganizatorów - partnerów
wspierających.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Przyjęty w Stowarzyszeniu rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za trzeci 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
finansowe Jednostki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
W tym roku Stowarzyszenie zatwierdziło politykę rachunkowości wraz z zakładowym planem
kont.
1.
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości,
w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych Jednostka przyjęła następujące ustalenia:
Składniki majątku o wartości początkowej do 3.500 zł. Jednostka zalicza do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je do ewidencji
bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Jednostka dokonuje
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do
używania.
Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. Jednostka zalicza do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza je do
ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest
okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to
decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna
się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej
użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej
i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów
amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
Odpisów amortyzacyjnych Jednostka dokonuje metodą liniową.
3.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o
rachunkowości, wg załącznika nr 1 do ustawy, przy zastosowaniu możliwości
zwiększenia szczegółowości i uproszczeń, zawartej w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 r.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości dodatkowe informacje i objaśnienia ujęto w
sposób uproszczony, obejmując tylko te zdarzenia i zagadnienia, które dotyczą
stowarzyszenia.
Objaśnienia do bilansu:
1.
Stowarzyszenie posiada następujące środki trwałe:
 Laptop Lenovo G710 z oprogramowaniem – wartość zakupu: 2.092,00 zł.
 Videoprojektor Acer H5380Bd DLP 720p – wartość zakupu: 1.619,00 zł.
 Drukarka Brother DCP 1510E – wartość zakupu: 489,00 zł.
Razem wartość początkowa środków trwałych: 4.200,00 zł.
Ww. środki trwałe zostały całkowicie umorzone i dlatego nie występują w bilansie.
2.
W aktywach bilansu występują:
a) Środki pieniężne w kwocie: 8.690,14 zł.
w tym:
 środki pieniężne na r-ku bieżącym w PKO (rachunek główny) – 5.646,50 zł.
 środki pieniężne na r-ku bieżącym w PKO (rach. pomocniczy UTW) - 3.243,64 zł.
b) Należności krótkoterminowe: 18,00 zł
Pozostała do rozliczenia zaliczka na poczet zakupów materiałów biurowych.
c) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują.
3.
W pasywach bilansu występują:
a) Fundusz własny: 5.246,35 zł.
Stanowi go wynik finansowy netto za rok 2016, wynikający z
nadwyżki przychodów nad kosztami działalności dotyczących 2016 r.
b) Zobowiązania krótkoterminowe – 3.461,79 zł
 z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń – 2.839,60 zl.
 z tyt. wynagrodzeń (prowadzenie sekretariatu stowarzyszenia za grudzień 2016) –
607,20 zł.
 pozostałe – 14,99 zł. (nie zwrócona część wydatku za zakup dysku przenośnego)
c) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.
Objaśnienia do rachunku wyników:
1.
Jednostka osiągnęła w roku 2016 przychody w wysokości: 98.172,43 zł.
a) składki członkowskie: 5.150,00 zł.
b) w tym przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 27.308,80 zł.
 dotacja ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację
projektu „Gimnazjalisto Rozwiń Skrzydła!” – 4.000,00 zł.
 dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
„Upowszechnianie Kultury wśród mieszkańców Płocka” – 5.700,00 zł.
 dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
„Zdrowie najważniejsze” – 4.538,00 zł.
 dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
„Rozśpiewany Trzeci Wiek” – 2.082,00 zł.
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2.

 dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
„Edukacja cyfrowa podstawą aktywności seniorów” – 3.320,00 zł.
 dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
„Ruch dla zdrowia seniora” – 7.668,80 zł.
c) w tym przychody z działalności statutowej odpłatnej: 61.613,63 zł.
 przeznaczenie zysku za rok 2015 na działalność statutową w roku 2016 –
12.583,63 zł.
 wpisowe i opłaty semestralne UTW – 41.425,00 zł.
 współudział w organizacji uroczystego rozdania dyplomów absolwentom
Politechniki w części sfinansowanej ze składek absolwentów – 7.605,00 zł.
d) w tym przychody z działalności gospodarczej: 4.100,00 zł.
 koszty współorganizacji sesji naukowej „Przewaga dzięki informacji”– 4.100,00
zł.
e) pozostałe przychody operacyjne – nie wystąpiły.
Koszty poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły: 92.926,08 zł.
a) w tym koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 27.554,00 zł.
 koszty związane z realizacją projektu „Zdrowie Najważniejsze” – 5.238,00 zł.
 koszty związane z realizacją projektu „Upowszechnianie Kultury wśród
mieszkańców Płocka” – 7.745,20 zł.
 koszty związane z realizacją zadania publicznego „Rozśpiewany Trzeci Wiek” –
2.582,00 zł.
 koszty związane z realizacją zadania publicznego „Edukacja cyfrowa podstawą
aktywności seniorów” – 3.820,00 zł.
 koszty związane z realizacją zadania publicznego „Ruch dla zdrowia seniora” –
8.168,80 zł.
b) w tym koszty działalności statutowej odpłatnej: 47.736,09 zł.
 koszty działalności MAG – 1.166,49 zł.
 zakup materiałów (kalkulatory, dysk przenośny, gra komputerowa) –
1.114,99 zł.
 opłaty bankowe – 51,50 zł.
 koszty działalności UTW – 38.799,35 zł.
 koszty wynagrodzeń wykładowców – 28.757,78 zł.
 opłaty bankowe – 391,50 zł.
 usługi obce (korzystanie z pływalni, najem auli i sali komputerowej, usługa
Video) – 8.651,32 zł.
 pozostałe wydatki (art. spożywcze na spotkania okolicznościowe, kwiaty,
zaproszenia, ubezpieczenie grupowe, zakup płyt DVD, etui na
identyfikatory) – 998,75 zł.
 koszty współudziału w organizacji uroczystego rozdania dyplomów
absolwentom Politechniki – 7.770,25 zł.
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 wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 3.553,00 zł.
 zakup materiałów (birety, kwiaty, okładki na dyplomy) – 4.017,25 zł.
 obsługa księgowa – 200,00 zł.
c) w tym koszty działalności gospodarczej (koszty organizacji sesji naukowej
„Przewaga dzięki informacji”): 1.850,00 zł.
 wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 1.850,00 zł.
d) w tym koszty administracji: 15.785,99 zł.
 zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.413,25 zł.
 usługi obce (księgowe, domena internetowa, najem pomieszczenia będącego
siedzibą stowarzyszenia, ksero) – 5.601,60 zł.
 podatki i opłaty (opłaty KRS, bankowe) – 696,80 zł.
 wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 6.714,00 zł.
 pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, znaczki pocztowe, opłata za
szkolenie, opłata za udział w konferencji, podróże służbowe) – 1.360,34 zł.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego brutto:
Przychody statutowe
Przychody z działalności gospodarczej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody razem
Koszty działalności statutowej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty administracyjne
Koszty razem
Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych
Koszty bilansowe nie stanowiące kosztów podatkowych
Przychody podatkowe razem
Koszty podatkowe razem
Dochód
Dochody wolne od podatku (statutowe i inne przeznaczone na
działalność statutową)

94.072,43
4.100,00
0,00
98.172,43
92.926,08
0,00
15.785,99
92.926,08
0,00
0,00
98.172,43
92.926,08
5.246,35

5.246,35

Dochody do opodatkowania

0,00

Podatek

0,00
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Proponowane rozliczenie wyniku finansowego:
Działalność Jednostki w roku sprawozdawczym zamknęła się zyskiem w wysokości: 5.246,35
zł.
Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2016 na działalność statutową w roku 2017, w
tym na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów o
dzieło w końcu stycznia 2017 r. (za zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego
2016/2017).
Objaśnienia do niektórych zagadnień:
Stowarzyszenie nie zatrudniało w roku sprawozdawczym osób na podstawie umów o pracę
tylko na podstawie umów zleceń i o dzieło.
Zobowiązania warunkowe w tym udzielone gwarancje i poręczenia nie występują.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w
bilansie i rachunku wyników.
W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości oraz zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego, które miałyby istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.
Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności.
PODSUMOWANIE
Działalność Stowarzyszenia w 2016 r. była szersza niż w roku poprzednim dzięki zarówno
pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (granty, członek wspierający,
partnerzy organizacji sesji naukowej) jak i dużej aktywności członków zwyczajnych
Stowarzyszenia oraz Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”.
Z dużym zaangażowaniem kierowali działalnością podstawowych jednostek Stowarzyszenia
ich dyrektorzy – Pani mgr Agnieszka Magierska w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Trzecia
Młodość” i Pan dr Andrzej Pankowski w Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów.
Realizacja wymienionych w sprawozdaniu przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i
naukowych spowodowała to, że Stowarzyszenie jest pozytywnie postrzegane w środowisku
lokalnym Płocka i regionu, rozszerza się krąg instytucji z nami współpracujących, a to z kolei
pozwala na podejmowanie się zadań, których Stowarzyszenie samodzielnie nie mogłoby
zrealizować. Za tę współpracę serdecznie dziękujemy i będziemy starali się rozszerzać.
Szczególne podziękowania składamy władzom i pracownikom Politechniki Warszawskiej Filii
w Płocku z której bazy materialnej, kadry akademickiej i innych zasobów (zwłaszcza
intelektualnych) obficie korzystamy, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Jej współpracownikom, władzom
samorządowym Powiatu Płockiego Ziemskiego na terenie którego staramy się uaktywnić.
Wykorzystując nasz potencjał kadrowy, który tworzy zbiór członków zwyczajnych wraz z
członkiem wspierającym będziemy się starali w najbliższej przyszłości czynnie realizować
strategię uczenia się przez całe życie, inspirować społeczność lokalną do konsumpcji dóbr
kultury, popularyzować naukę polską i światową. W przypadku prowadzenia
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podejmowanych przez nas przy współpracy z różnymi organizacjami różnorodnych akcji
byłby to mały kroczek na drodze rozwoju cywilizacyjnego naszej społeczności. Do tego
zobowiązuje nas wyróżnienie, które uzyskaliśmy w konkursie „Godni naśladowania”
zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Płocka wiosną 2016 r. Dotyczyło to całokształtu
naszej działalności w 2015 r. a dla nas było ważne choćby dlatego, że był to pierwszy pełny
rok naszej działalności.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Sekretarz Zarządu
dr Katarzyna Osiecka

Prezes Zarządu
mgr inż. Mariusz Portalski
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