
       Wrocław, dnia 10 marca 2012 roku 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

STOWARZYSZENIA O ŚWIATY I WYCHOWANIA ZA 2011 ROK 
(WYCI ĄG Z PROTOKOŁU POSIEDZENIA ZARZ ĄDU) 

 
 Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa i przyjęcie porządku obrad.  
2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności 

Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania (SOWA) za rok 2011. 
3. Uchwała o zatwierdzenie wyniku finansowego (sprawozdania finansowego, 

bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia oraz informacji dodatkowej) za 
rok 2011.  

4. Zatwierdzenie protokołu z V zebrania Zarządu z dnia 29.08.2011 roku. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad.1. Prezes Ireneusz Jóźwiak przywitał zebranych. Na ogólną liczbę 5 członków Zarządu 
Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania (SOWA) w zebraniu brało udział 5 osób (wszyscy 
obecni, według listy obecności). Prezes stwierdził istnienie kworum do podejmowania decyzji 
i uchwał. Prezes na protokolanta zaproponował kol. Elżbietę Jóźwiak. Kol. Elżbieta Jóźwiak 
wyraziła na to zgodę. Prezes zaproponował przyjęcie porządku obrad. W wyniku głosowania 
jawnego porządek obrad przyjęto jednogłośnie (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących). 
Ad.2. Prezes w oparciu o paragraf 33 ust. 7 lit. s Statutu Stowarzyszenia Oświaty i 
Wychowania przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Oświaty 
i Wychowania (SOWA) za rok 2011. Powiedział, że prace koncentrowały się na dwóch 
kwestiach działalności statutowej i organizacyjnej, a także patriotycznej. Prezes 
zaproponował przyjęcie Uchwały nr 1/2012 o treści:  
„Uchwała nr 1/2012 z dnia 10 marca 2012 roku Zarządu Stowarzyszenia Oświaty i 
Wychowania (SOWA) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności  
Stowarzyszenia SOWA za rok 2011. Działając na podstawie paragrafu 33 ust. 7  statutu 
Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania uchwala się, co następuje:  „Zarząd Stowarzyszenia 
Oświaty i Wychowania zatwierdza sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 przedstawione 
poniżej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Istotnym punktem realizacji działalności statutowej, a zarazem i patriotycznej było 

kontynuowanie organizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Spotkania z żywą historią”. Celem 
przedsięwzięcia było spopularyzowanie i poszerzenie zakresu wiedzy na temat losów 
Polaków zesłanych w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940 – 45 oraz ich heroiczna, 
pełna ofiar długa droga do wolności Ojczyzny i Europy. Celem tego programu „Spotkań z 
żywą historią” było również podsumowanie 4-letniej pracy w trzech wrocławskich szkołach 
(Szkole Podstawowej nr 25 im. F. Juszczaka, Publicznym Gimnazjum Katolickim im. N.M.P. 
Pośredniczki Łask i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. N.M.P. Pośredniczki Łask). 
Stowarzyszenie chciało przybliżyć uczniom wiedzę o najszlachetniejszych bohaterach walki o 
Niepodległą Polskę na frontach Europy. Realizując ten program Stowarzyszenie postanowiło 
objąć patronat nad kształceniem 2 dziewcząt pochodzenia polskiego, potomków zesłańców w 
głąb Związku Radzieckiego przybyłych  z Republiki Uzbekistanu. Stowarzyszenie wystąpiło 
z wnioskiem do Gminy Wrocław o przyznanie środków finansowych na kształcenie tych 
dziewcząt w Liceum Ogólnokształcącym w klasie I. Gmina Wrocław przyznała na rok 2011 
środki finansowe w wysokości 9140 zł na kształcenie 2 uczennic w klasie I liceum w ramach 
realizacji zadania publicznego dotyczącego podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 



kulturowej, a także w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą. Zadanie to ma tytuł: 
Wsparcie dla rodzin polskich ze Wschodu.  

Innym bardzo patriotycznym wydarzeniem współorganizowanym przez 
Stowarzyszenie było zorganizowanie we Wrocławiu w dniu 6 marca 2011 roku 73. rocznicy 
ogłoszenia w Berlinie 6 marca 1938 roku „Prawd Polaków spod Znaku Rodła”. W 
uroczystości rocznicowej wzięła udział licznie przybyła młodzież ze szkół dolnośląskich, 
opolskich i z Domu Polskiego z Zakrzewia oraz z Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku 
Rodła ze Złotowa.  Interesującym wydarzeniem było wysłuchanie archiwalnego nagrania z 
Kongresu Berlińskiego z 6 marca1938 roku, na którym proklamowano Prawdy Polaków spod 
Znaku Rodła.   

W dniu 30 września 2009 roku wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
Gminy Drezdenko niepubliczne Przedszkole im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 
z siedzibą w Drezdenku przy ulicy Piłsudskiego 38. Organem prowadzącym jest 
Stowarzyszenie, a rozpoczęcie działalności nastąpiło w maju 2010 roku. W Przedszkolu 
znalazło zatrudnienie 8 osób na pełnych etatach. Przez cały 2011 rok Przedszkole 
kontynuowało swoją działalność na trwałe wpisując się w historię Drezdenka w 
województwie lubuskim. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w formie refundacji 
poniesionych przez Pracodawcę kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w związku z 
zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej Stowarzyszeniu zostały przyznane przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich pieniądze  w wysokości 30.000 zł, ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach pomocy de minimis. Środki 
te stanowiły pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z 
dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis. 
Ponadto Stowarzyszenie przyjęło bezrobotnego, celem odbycia stażu jako nauczyciel języka 
niemieckiego dzieci w Przedszkolu, skierowanego przez Starostę Strzelecko – 
Drezdeneckiego.    

Stowarzyszenie było także współorganizatorem we Wrocławiu w dniach 16 – 19 
czerwca 2011 spotkania pn. „II Światowego Zjazdu Szczepinian”. Było to spotkanie byłych i 
obecnych mieszkańców znanego osiedla Wrocławia  Szczepin.   

Stowarzyszenie organizowało dla Liceum i Gimnazjum Katolickiego szkolenia 
dydaktyczne członków rady pedagogicznej na temat spraw wychowawczych i wykłady dla 
młodzieży na tematy rozwijające wiedzę z różnych przedmiotów nauczania, jak np. z biologii, 
chemii, fizyki, informatyki i języka polskiego, i na tematy wychowawcze.                          

Jeśli chodzi o działalność organizacyjną, to Stowarzyszenie współuczestniczyło i 
pomagało zorganizować wiele imprez kulturalno – oświatowych i patriotycznych dla uczniów 
szkół wrocławskich, a szczególnie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 25, Publicznego 
Gimnazjum Katolickiego i  Katolickiego LO im. NMP. Pośredniczki Łask.    

Ze względu na to, że Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania jest organizacją pożytku 
publicznego osoby, które zadeklarowały w rocznych zeznaniach podatkowych PIT 
przekazanie 1% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Urzędy Skarbowe  
przekazały te kwoty, co dało łącznie 1005,20 zł. Ta niewielka kwota została przeznaczona na 
dofinansowanie wykładów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej.   

Na tym sprawozdanie merytoryczne zakończono”.    

Prezes w oparciu o paragraf 33 ust.7 lit. s statutu Stowarzyszenia SOWA złożył 
wniosek o przyjęcie uchwały nr 1/2012. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto 
wniosek  (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących). 


