Płock, marzec 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu
Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
z działalności w 2019 roku
Rok sprawozdawczy 2019 był drugim rokiem działalności nowej kadencji władz
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 Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pracami Stowarzyszenia kierował jego Zarząd w składzie:
−
dr Agnieszka Krzętowska – Prezes Zarządu,
−
mgr inż. Edward Czarnecki – Wiceprezes Zarządu,
−
dr inż. Mariola Nowacka – Sekretarz Zarządu,
−
mgr inż. Mariusz Portalski – Członek Zarządu,
−
mgr inż. Waldemar Sochocki – Członek Zarządu.
Nadzór nad pracami Zarządu pełniła Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie:
−
Wiktor Ząbkiewicz – przewodniczący
−
Sławomir Kowalski – członek
−
Maciej Karczewski – członek
Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie opiniowała jego Rada
Programowa, której prezydium stanowili
−
prof. Andrzej Jakubiak – przewodniczący,
−
prof. nzw. Renata Walczak – wiceprzewodnicząca,
−
dr Dorota Dądzik – sekretarz.
W końcu okresu sprawozdawczego Stowarzyszenie liczyło 58 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 2019 r. w składzie członków Stowarzyszenia było 11
profesorów i doktorów habilitowanych, 3 docentów i 16 doktorów. Są nimi pracownicy i byli
pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, silnie jest reprezentowana Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica, reprezentowana jest też Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Płocku. Członkami Stowarzyszenia są także pracownicy warszawskich
wydziałów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i innych szkół wyższych.
Oświatę płocką reprezentuje grupa dyrektorów i nauczycieli szkół płockich. Ważną grupę
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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 2019 Stowarzyszenie zrealizowało szereg
przedsięwzięć z obszaru edukacji, kultury i nauki. Przede wszystkim kontynuowano
rozpoczętą w październiku 2014 r. działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Trzecia
Młodość”, a także powołanego 3 stycznia 2018 r. Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji
Pozaformalnej im. profesora Stanisława Portalskiego z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym
im. Wł. Jagiełły w Płocku. Tę ostatnią instytucję utworzono w miejsce Młodzieżowej
Akademii Gimnazjalistów z powodu ministerialnego wygaszania gimnazjów. Dzięki uzyskaniu
dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych w postaci sponsoringu PKN ORLEN,
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 poprzednich latach.

DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „TRZECIA MŁODOŚĆ”
Działalność UTW ukierunkowana była na propagowaniu wśród seniorów aktywnego trybu
życia w zakresie: aktywizacji pod względem intelektualnym, psychicznym, społecznym i
fizycznym. Dążyliśmy do stworzenia warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu
podtrzymywania więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów a nadto
upowszechniania inicjatyw edukacyjnych:
Prowadzone były:
₋
wykłady audytoryjne z różnych dziedzin nauki o tematyce podróżniczej, zdrowotnej,
techniki, historii itp. Ogółem odbyło się 20 wykładów wygłoszonych przez
wysokokwalifikowanych specjalistów z określonych dziedzin – udział ponad 200 osób,
₋
-zajęcia usprawniające – gimnastyka i aerobik wodny w grupach 15–20 osób w
wymiarze 60 godzin (zajęcia 2x w tygodniu),
₋
taniec grupowy – grupa 40 osobowa,
₋
zajęcia rękodzieła i plastyki grupy 10–15 osób,
₋
zajęcia teatralne – grupa 8–10,
₋
zajęcia z obsługi komputera,
₋
zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe emisji głosu i śpiewu chóralnego grupa 25 osób,
₋
nauka języka angielskiego w 2 grupach dla zaawansowanych i początkujących 8–10
osób,
₋
turystyka i krajoznawstwo w grupach 20–30 osób,
₋
spotkania ze lekarzami różnych specjalności w grupach 15–20 osób.
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Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z doświadczeniem pracy z ludźmi starszymi.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem seniorów o czym świadczy podział na grupy
uczestników zajęć.
UTW realizował programy przeznaczone dla społeczeństwa senioralnego i naszych słuchaczy.
w ramach funduszy grantowych pozyskanych w konkursach grantowych organizowanych
przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Fundację „Funduszu Grantowego dla Płocka”
sponsorowaną przez PKN Orlen, Bassel Orlen i Prezydenta Miasta Płocka.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym zrealizowano następujące projekty:
₋
z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Stanisław
Moniuszko – wybitny twórca romantyczny, przedstawiciel polskiego stylu narodowego
i współtwórca opery narodowej” z okazji obchodzonego roku 2019 jako roku
Moniuszkowskiego. Projekt został zakończony wystawą dotyczącą życia i twórczości
Stanisława Moniuszki, koncertem słowno- muzycznym, teatralnym i wykładem z
prezentacją dla społeczeństwa miasta Płocka w Domu Kultury Spółdzielni LokatorskoWłasnościowej w Płocku. Kwota dotacji 5000,00 zł;
₋
z dziedziny działania na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Ruch dla zdrowia seniora.
Działania profilaktyczne poprawiające stan psychiczny i fizyczny seniorów”. Kwota
dotacji 4980,00 zł;
₋
z dziedziny profilaktyki zdrowotnej dla seniorów: „Zdrowie Najważniejsze”. Kwota
dotacji 3800,00 zł. Zostały przeprowadzone zajęcia z lekarzami specjalistami z zakresu
laryngologii, neurologii, anestezjologii i reumatologii, po 6 godzin lekcyjnym z każdym
ze specjalistów. Słuchacze w grupach kilkunastoosobowych mieli możliwość zadawania
pytań lekarzom i uzyskiwali na nie odpowiedzi. Są to wysoko oceniane zajęcia zarówno
przez słuchaczy jak i prowadzących lekarzy, a także instytucje związane z ochroną
zdrowia;
₋
aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu, którego beneficjentami są seniorzy z
grona społeczeństwa miasta Płocka. Kwota dotacji 3200,00 zł;
₋
z okazji obchodów 5-lecia działalności UTW „Trzecia Młodość” dostaliśmy wsparcie
finansowe w postaci wydawnictwa okazjonalnego i promocji na kwotę 4500,00 zł.
W ramach projektu zorganizowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe w formie aerobiku w
wodzie na pływalni „Podolanka” i gimnastyki usprawniającej w sali treningowej w gmachu
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Zajęcia odbywały się wg ustalonych
harmonogramów zajęć. W ramach zajęć turystyki sportowej organizowane były wycieczki
rowerowe i piesze zakończone ogniskiem z niespodziankami w lasach w okolicach Płocka.
Zespołowy śpiew chóralny skupia ludzi kochających muzykę, zaś taniec grupowy łączy
seniorów uwielbiających spędzać czas w grupie tańczących, przynosi im radość, uśmiech na
twarzach, relaks oraz daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i
tanecznych przed szeroką publicznością uczestnicząc różnych wydarzeniach Naszego Miasta.
Dotacje otrzymywane w ramach grantów są bardzo skromne w stosunku do potrzeb na
prowadzenie intensywnych zajęć dla seniorów, których corocznie przybywa. Na wniosek
naszych seniorów prowadzimy zajęcia odpłatne takie jak zajęcia poprawiające sprawność
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fizyczną: aerobik w wodzie, gimnastykę, odpłatne zajęcia nauki angielskiego, odpłatne
zajęcia obsługi komputera w celu uzyskania przez seniorów umiejętności dokonywania
różnych operacji drogą elektroniczną, zajęcia w terenie turystyczno-krajoznawcze. Wszystkie
zajęcia rozrywkowe organizowane przez samorząd słuchaczy są również opłacane przez
naszych słuchaczy.
Należy podkreślić, że znaczne sumy pochłaniają nam opłaty za wynajęcie pomieszczeń i sal
do prowadzenia zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych i wykładów w auli, pomieszczenia
biurowego, na rzecz Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Pozyskanie Sponsorów, którzy
byliby wsparciem w naszym działaniu nie jest zadaniem łatwym ani oczywistym. Dlatego
zwracam się do członków Stowarzyszenia o podjęcie działań w tym kierunku.

SAMORZĄD SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
„TRZECIA MŁODOŚĆ”
Ważną rolę w życiu seniorów odgrywa samorząd słuchaczy, którego członkowie
bezinteresownie poświęcają swój czas i energię na rzecz seniorów. Zarząd organizuje i
inicjuje różne imprezy integracyjne: pikniki z muzyką i tańcem, spotkania z okazji świąt
połączone z prezentacją obrządków tradycyjnych, wspólne kolędowanie z jasełkami, zabawy
andrzejkowe, bale karnawałowe z konkursami przebierańcami i niespodziankami, rejsy
statkiem po Wiśle. Samorząd jest organizatorem wyjazdów do teatrów w Warszawie, Łodzi
na spektakle teatralne, musicale, operetki i opery. Corocznie są wycieczki krajoznawczoturystyczne w kraju i zagranicą. Odbyła się w ostatnim roku wycieczka samolotowa do
Barcelony. W tym roku planowane są wycieczki krajowe jednodniowe oraz wycieczka
zagraniczna do Grecji i do Włoch – Toskania. Ostateczna decyzja w tej kwestii zapadnie
wkrótce.

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI POZAFORMALNEJ
IM. PROFESORA STANISŁAWA PORTALSKIEGO
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej im. prof. Stanisława Portalskiego
powołano uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dniu 3 stycznia 2018 r. Pomysłodawcą i
inicjatorem MCKiEP był prezes Stowarzyszenia – mgr inż. Mariusz Portalski.
Powodem powołania była przede wszystkim niezadowalająca sytuacja dotycząca nauczania
przedmiotów ścisłych zarówno w szkołach średnich jak i na niższych etapach nauczania.
Podstawowym celem działalności MCKiEP jest propagowanie wśród młodzieży szkół
podstawowych zainteresowania przedmiotami ścisłymi, pomoc w świadomym wyborze
dalszej drogi edukacyjnej oraz działania na rzecz doskonalenia nauczania tych przedmiotów
w szkołach.
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Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w lutym 2018 r. zaproponowano
zorganizowanie dodatkowych zajęć, nieodpłatnych, adresowanych do uczniów ostatnich klas
szkół podstawowych i gimnazjów.
Ale – jak sama nazwa mówi – jej zadaniem jest również krzewienie kultury i kształtowanie
świadomego odbiorcy różnorodnych dzieł sztuki. Zatem drugim, równorzędnym celem
działalności MCKiEP jest propagowanie wśród młodzieży udziału w wydarzeniach
kulturalnych.
MCKiEP swoje działania prowadziło dwutorowo, tj. w dziedzinie kultury oraz edukacji.
W zakresie kultury zorganizowano w 2019 r. następujące imprezy:
−
spotkania z pracownikiem Płockiej Galerii Sztuki – panem Mirosławem Cegłowskim.
Prezentowane tematy były również dobierane pod kątem przydatności do egzaminu
maturalnego z języka polskiego, na przykład poprzez ukazywanie sposobów analizy
dzieł malarskich i rzeźby.
−
zajęcia edukacyjne przygotowane przez panią Małgorzatę Kwiatkowską – pracownika
Muzeum Mazowieckiego. Zajęcia odbyły się w dwóch płockich szkołach (ZS nr 5 i SP nr
3) w grudniu 2018 r. Spotkania te związane były z obchodami 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
−
zajęcia teatralne prowadzone przez wiodącą aktorkę Teatru Dramatycznego w Płocku,
panią Magdalenę Tomaszewska, z grupą młodzieży z Liceum Władysława Jagiełły. Była
to odpowiedź na oczekiwania ze strony młodzieży chcącej realizowania swoich pasji.
Jest to pożyteczna inicjatywa, bowiem umiejętności w zakresie doskonalenia
samoprezentacji stanowią ważny element kompetencji miękkich pożądanych przez
pracodawców w okresie poszukiwania pracy po ukończeniu szkół lub studiów
wyższych. Zajęcia te były sfinansowane ze środków nieobjętych niniejszym
sprawozdaniem, tj. ze składek absolwentów Liceum Władysława Jagiełły w Płocku oraz
instytucji przez nich zarządzanych, a także Stowarzyszenie Jagiellończyków.
Wszystkie wymienione działania są kontynuowane w roku 2020.
W roku 2019 kończono zajęcia II edycji rozpoczęte w listopadzie roku 2018. Były to:
−
fotografia (fotografowanie, obróbka elektroniczna zdjęć),
−
film (zasady filmowania, montaż elektroniczny),
−
matematyka,
−
ćwiczenia laboratoryjne z chemii,
−
ćwiczenia laboratoryjne z informatyki, w tym programowanie.
Łącznie zajęcia odbywały się w 8 grupach, uczestniczyło w nich 64 osoby. Zajęcia odbywały
się w pracowniach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Liceum Władysława Jagiełły i
Szkoły Podstawowej Nr 11 w Płocku.
Uroczyste zakończenie zajęć odbyło się 4.03.2019 r. w auli Liceum Władysława Jagiełły w
Płocku. W uroczystościach uczestniczyły panie posłanki na sejm: Anna Ewa Cicholska i
Elżbieta Gapińska. Uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty uczestnictwa. W sumie wręczono 64
certyfikaty w atrakcyjnej formie graficznej, zaprojektowane przez panią mgr Monikę Salamon
(SP Nr 11), a wykonane przez pracownię reklamy Sochocki Reklama. Certyfikaty wręczyły
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Panie Posłanki wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. W krótkich wystąpieniach Panie
Posłanki pogratulowały uczestnikom ukończenia zajęć, a organizatorom sprawnego ich
przeprowadzenia. Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. inż. Andrzeja Jakubiaka na
temat: „Matematyka królową nauk”.
W październiku 2019 r. rozpoczęła się III edycja zajęć. Tematyka zajęć:
₋
fotografia i film,
₋
zajęcia matematyczne „Fascynująca matematyka”,
₋
ćwiczenia laboratoryjne z chemii,
₋
zajęcia informatyczno-matematyczne „Z komputerem w Krainie Liczb”,
₋
ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.
Łącznie zajęcia odbywały się w 6 grupach, uczestniczyło w nich 54 osoby.
Zajęcia rozpoczęły się uroczystą inauguracją w dniu 24.10.2019 r., godz. 17.00, w auli Liceum
Władysława Jagiełły w Płocku. Wykład inauguracyjny na temat „Google to dzieło Anioła czy
Szatana?” wygłosił prof. Wojciech Nowakowski, emerytowany pracownik naukowy Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Zakładu Maszyn Matematycznych PAN.
Zajęcia te są kontynuowane w roku bieżącym.
W sumie w 2019 r. zajęcia prowadzono w 14 grupach i uczestniczyło w nich ok. 120 osób.
Jest to liczba satysfakcjonująca chociażby ze względu na to, że podobne zajęcia adresowane
do tych samych grup uczniów były równolegle prowadzone przez Politechnikę Warszawska
Filię w Płocku, z budżetem kilkanaście razy większym niż naszej organizacji w tym zakresie.
Na zakończenie zajęć dokonano badań efektywności i atrakcyjności tych wszystkich zajęć
poprzez ankietowe badanie wśród wszystkich uczestników. Suma wypowiedzi wskazywała,
że była to ocena na stopień wyżej niż dobry.
W listopadzie 2019 r. zainaugurowano cykl wykładów prof. Wojciecha Nowakowskiego na
tematy około informatyczne. W 2019 r. odbyły się następujące wykłady:
₋
7.11.2019 r. „Matematyka jest królową. Nawet bardziej dziś”,
₋
19.12.2019 r. „Wszystko mamy dzięki kryptografii”.
Wykłady odbywał się w auli Liceum Władysława Jagiełły w Płocku. Uczestniczyli w nich
uczniowie LO im. Wł. Jagiełły, a także uczniowie innych szkół. Wykłady były wysoko oceniane
przez młodzież, a także przez nauczycieli. Po wykładach wywiązywała się ożywiona dyskusja.
Ten cykl wykładów jest kontynuowany w roku bieżącym.
W czerwcu 2019 r. w ramach uroczystości zakończenia roku szkolnego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Małachowskiego w Płocku wręczono nagrody książkowe finalistom
światowego konkursu DESY ufundowane przez nasze Stowarzyszenie. Uczniowie ci pod
kierunkiem prof. Janusza Kempy przygotowali pracę na ww. konkurs i dotarli do finału. Jest
to duże osiągnięcie. Działania te od dwóch lat wspiera nasze Stowarzyszenie.

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja od pierwszych miesięcy swojej
działalności prowadziła działalność edukacyjną zgodnie ze strategią kształcenia
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ustawicznego. Temu służyły corocznie organizowane wspólnie z Politechniką Warszawską
Filią w Płocku oraz firmą Softhard SA (członek wspierający) sesje naukowe adresowane
głównie do osób pracujących w przedsiębiorstwach i uczelniach Płocka. W roku
sprawozdawczym 2019 sesja była to sesja pod tytułem „Innowacje teleinformatyczne
przewagą konkurencyjną”, w której referaty wygłosili: prof. dr inż. Wojciech Nowakowski,
mgr inż. Maciej Portalski, reprezentujący holenderską firmę CM Nederland, a także dr inż.
Marcin Postawka, wicedyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej. Sesja ta była organizowana przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Płocku,
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, firmy SpecRem SA, oraz Rady w
Płocku Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Tematyka sesji nawiązywała już
inicjowanych, ale w większym stopniu przyszłościowych zagadnień biznesowego
wykorzystywania komunikacji międzyludzkiej przy pomocy urządzeń mobilnych (telefony
komórkowe, smartfony, itd.). Prezentowane były m. in. aplikacje, zezwalające koncernom i
firmom obsługującym setki tysięcy klientów prowadzenie strategii marketingowych. W sesji
wzięło udział ponad 50 osób. Treści sesji zostały zapisane w postaci plików filmowych na
płycie DVD rozesłanej do uczestników sesji i kilkudziesięciu ważnych firm i instytucji na
terenie województwa mazowieckiego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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: 13.598,04 zł.
w tym:
₋ środki pieniężne na r-ku bieżącym w PKO (rachunek główny) – 1.559,30 zł,
₋ środki pieniężne na r-ku bieżącym w PKO (rach. pomocniczy UTW) – 12.038,74 zł,
b) należności krótkoterminowe: 0,00 zł
3.
W pasywach bilansu występują:
a) Fundusz własny: 11.708,04 zł.
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Stanowi go wynik finansowy netto za rok 2019, wynikający z nadwyżki przychodów nad
kosztami działalności dotyczących 2019 r.
b) Zobowiązania krótkoterminowe – 1.890,00 zł
₋ z tyt. dostaw i usług – 1.890,00 zł (faktury za najem sal wykładowych, niecki
basenowej usługę cateringową)
c) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.
Objaśnienia do rachunku wyników:
Jednostka osiągnęła w roku 2019 przychody w wysokości: 124.911,37 zł
a) składki członkowskie: 5.350,00 zł.
b) w tym przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 30.729,99 zł.
₋ dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego
„Uzdolniona młodzież w konkursie światowym (DESY w Hamburgu) oraz konkursie
ogólnopolskim (Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk)” – 10.000,00 zł,
₋ dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego „Stanisław
Moniuszko – wybitny twórca romantyczny, przedstawiciel polskiego stylu
narodowego i współtwórca opery narodowej” – 5.000,00 zł,
₋ dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego „Ruch dla
zdrowia seniora. Działania profilaktyczne poprawiające stan psychiczny i fizyczny
seniorów” – 4.980,00 zł,
₋ dotacja ze środków Gminy Miasta Płocka na realizację zadania publicznego „Zdrowie
najważniejsze” – 3.800,00 zł,
₋ dotacja ze środków Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację projektu
„Projekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Nieformalnej” –
7.000,00 zł,
₋ zwroty niewykorzystanych dotacji ze środków Gminy Miasta Płocka – 50,01 zł.
c) w tym przychody z działalności statutowej odpłatnej: 59.281,38 zł.
₋ przeznaczenie zysku za rok 2018 na działalność statutową w roku 2019 – 8.376,39 zł,
₋ wpisowe i opłaty semestralne UTW – 42.645,00 zł,
₋ współudział w organizacji uroczystego rozdania dyplomów absolwentom Politechniki
w części sfinansowanej ze składek absolwentów – 8.145,00 zł,
₋ darowizny – 114,99 zł.
d) w tym przychody z działalności gospodarczej: 25.050,00 zł.
₋ realizacja projektu sponsoringowego: Sponsorowanie zajęć ćwiczeniowowarsztatowych w ramach "Aktywnego Płockiego Seniora" zgodnego z zamówieniem
PKN ORLEN S.A. – 20.000,00 zł,
₋ współorganizacja sesji pt. „Innowacje teleinformatyczne przewagą konkurencyjną”–
3.350,00 zł,
₋ zorganizowanie wykładu z matematyki „Tajemnice liczb pierwszych” – 200,00 zł,
₋ zorganizowanie wykładu w ramach wsparcia edukacji teatralnej młodzieży L.O. im.
Władysława Jagiełły w Płocku – 500,00 zł,
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₋

usługa promocji firmy ORLEN EKO Sp. z o.o. podczas jubileuszu Stowarzyszenia
Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja – 1.000,00 zł.
e) zmiana stanu produktów, czyli korekta kosztów wynagrodzeń zaksięgowanych w roku
2019 a dotyczących przychodów, które Stowarzyszenie uzyska w roku 2020 (projekt
„Rozbudzenie aktywności poznawczej młodzieży i seniorów” finansowany przez PKN ORLEN
S.A.) – 4.500,00 zł.
f) pozostałe przychody operacyjne – nie wystąpiły.
Koszty poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły: 108.703,33 zł.
1.
Koszty działalności operacyjnej – 108.671,33 zł.
a) w tym koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 45.693,33 zł.
₋ koszty związane z realizacją projektu publicznego „Uzdolniona młodzież w konkursie
światowym (DESY w Hamburgu) oraz konkursie ogólnopolskim (Instytutu Fizyki
Polskiej Akademii Nauk)” – 12.466,44 zł,
₋ koszty związane z realizacją projektu „Zdrowie najważniejsze” – 4.471,63 zł,
₋ koszty związane z realizacją zadania publicznego „Stanisław Moniuszko – wybitny
twórca romantyczny, przedstawiciel polskiego stylu narodowego i współtwórca
opery narodowej” – 6.375,40,00 zł,
₋ koszty związane z realizacją projektu „Ruch dla zdrowia seniora. Działania
profilaktyczne poprawiające stan psychiczny i fizyczny seniorów” – 5.680,00 zł.
₋ koszty związane z realizacją projektu „Projektu edukacyjnego Młodzieżowego
Centrum Kultury i Edukacji Nieformalnej” – 17.645,86 zł;
b) w tym koszty działalności statutowej odpłatnej: 49.961,77 zł.
• koszty działalności UTW – 43.715,47 zł
₋ koszty wynagrodzeń wykładowców, dyrektora UTW, pracownika sekretariatu –
31.714,60 zł,
₋ opłaty bankowe – 627,30 zł,
₋ usługi obce (korzystanie z pływalni, najem auli i sali komputerowej, najem
pomieszczenia będącego siedzibą stowarzyszenia, usługi księgowe, usługi ksero,
usługi cateringowe, wykonanie plakatów, ulotek i materiałów reklamowych,
usługi fotograficzne, poligraficzne) – 9.465,93 zł,
₋ pozostałe wydatki (art. spożywcze na spotkania okolicznościowe, kwiaty,
zaproszenia, zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych i
wyposażenia, żakiety dla chóru) – 1.907,64 zł;
•
koszty współudziału w organizacji uroczystego rozdania dyplomów absolwentom
Politechniki – 8.145,00 zł
₋ wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 2.213,80 zł,
₋ zakup materiałów (birety, kwiaty, znaczki odlewne) – 5.731,20 zł,
₋ obsługa księgowa – 200,00 zł;
c) w tym koszty działalności gospodarczej – 3.457,00 zł.
₋ wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych – 450,00 zł,
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₋ baner, plakietki – 1.107,00 zł;
d) w tym koszty administracji: 6.714,53 zł
₋ usługi obce ( utrzymanie domeny internetowej i serwera) – 725,70 zł,
₋ koszty obchodów jubileuszu 5-lecia istnienia SNiIE – 3.195,87 zł,
₋ podatki i opłaty bankowe – 954,60 zł,
₋ pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, konsumpcja) –
1.838,36 zł.
2. Koszty finansowe – 32,00 zł. (odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty PIT-4).
Rozliczenie głównych pozycji różniących
dochodowym od wyniku finansowego brutto:

podstawę

opodatkowania

Przychody statutowe
Przychody z działalności gospodarczej
Dotacja z Funduszu Grantowego dla Płocka
Dotacja z Urzędu Miasta Płock, zwroty niewykorzystanych dotacji
Przychody razem
Koszty działalności statutowej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty związane z dotacją z Funduszu Grantowego dla Płocka
Koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta Płocka
Koszty administracyjne
Koszty finansowe
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)

podatkiem

64.631,38
25.050,00
7.000,00
23.729,99
120.411,37
49.961,17
1.557,00
17.645,86
28.993,47
6.714,53
32,00
108.703,33
23.729,99
23.729,99
96.681,38
84.973,34
11.708,04

11.708,04

Dochody do opodatkowania

0,00

Podatek

0,00

Proponowane rozliczenie wyniku finansowego:
Działalność Jednostki w roku sprawozdawczym zamknęła się zyskiem w wysokości: 11.708,04
zł.
Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2019 na działalność statutową w roku 2020, w
tym na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów o
dzieło w kolejnym roku (za zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020).
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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 2019 r. była szersza niż w roku poprzednim dzięki zarówno
pozyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (sponsoring PKN ORLEN, granty z
Funduszu Grantowego „Grant dla Płocka” oraz z konkursów Prezydenta Miasta Płocka,
wpłaty członka wspierającego i partnerów 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” oraz Pani Urszula Gołębiewska Dyrektor Młodzieżowego
Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej. W obrębie działań związanych z promocją
dyscyplin ścisłych wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocą służyli nam
dyrektorzy tych szkół, a zwłaszcza Pani Małgorzata Pawlak, dyrektor LO im. Wł. Jagiełły w
Płocku oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia mgr inż. Edward Czarnecki – koordynator
większości działań związanych z młodzieżą. Nakierowanie działań Młodzieżowej Akademii i
Edukacji Pozaformalnej na promocję dyscyplin ścisłych wynikało z ich wagi dla przemian
cywilizacyjnych i rozwoju miasta Płocka oraz subregionu płockiego przy bardzo
niekorzystnych, obserwowanych od kilkunastu lat, poziomach kompetencji dzieci i młodzieży
na wszystkich szczeblach kształcenia. W roku 2020 działania te będą zintensyfikowane
poprzez diagnozę sytuacji i wskazanie sposobów poprawy tych niekorzystnych tendencji.
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, pracownikom Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw
Społecznych Urzędu Miasta Płocka, władzom samorządowym Powiatu Płockiego Ziemskiego
na terenie którego staramy się uaktywnić, samorządowi województwa mazowieckiego,
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Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Radzie Stowarzyszeń NOT w Płocku
i reprezentowanym przez nią stowarzyszeniom naukowo-technicznym, firmom: Warter
Fuels, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz SpecRem. Na szczególną uwagę
zasługuje współpraca z naszym członkiem wspierającym firmą SoftHard, która czynnie
uczestniczy w wielu naszych przedsięwzięciach, a zwłaszcza w sesjach realizujących strategię
kształcenia ustawicznego dla kadry zarządzającej, samorządowców oraz ludzi nauki.
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
podejmowanych przez nas przy współpracy z różnymi organizacjami różnorodnych akcji
byłby to mały kroczek na drodze rozwoju cywilizacyjnego naszej społeczności.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Sekretarz Zarządu
dr Mariola Nowacka

Prezes Zarządu
dr Agnieszka Krzętowska
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