
Opinia Komisji Rewizyjnej 
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata 

im. prof. Pawła Czartoryskiego  
dot. sprawozdań za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 
Komisja Rewizyjna Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w składzie:  
 
Przemysław Gotfryd – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Katarzyna Bartoszewska – Członek Komisji Rewizyjnej 
Paweł Zimoch – Członek Komisji Rewizyjnej 
 
zapoznała się z następującymi dokumentami za 2019 r:  
 

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Szkół Zjednoczonego 
Świata za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.  

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  
3. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r.  
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 1 

stycznia – 31 grudnia 2019 r. 
5. Protokoły z zebrań Zarządu w 2019 r. 
6. Raport dla funduszu żelaznego Towarzystwa za 2019 r. 

 
Zgodnie z §29 statutu Towarzystwa, Komisja Rewizyjna analizowała odrębnie działalność 
organizacyjną (merytoryczną) oraz działalność finansową. Wnioski dotyczące obu 
działalności przedstawiono poniżej.  
 

I. Działalność organizacyjna (merytoryczna)  
 

1. W 2019 r. Zarząd spotkał się 9 razy. Na spotkaniach podjęto 21 uchwał. Ze 
wszystkich spotkań sporządzono sprawozdania. W wybranych spotkaniach Zarządu 
uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.  

2. W ciągu roku Zarząd informował członków Towarzystwa o swojej działalności 
okresowo wydając Newsletter oraz oferując członkom Towarzystwa spotkania w 
formie wideokonferencji.  

3. Zarząd zabiegał o nawiązanie współpracy z nowymi szkołami w Wielkiej Brytanii, co 
zaowocowało dołączeniem do programu Rugby School. 

4. Członkowie Zarządu odwiedzili wybrane szkoły UWC i wszystkie szkoły w Wielkiej 
Brytanii w celu podtrzymania dobrych kontaktów z władzami szkół oraz dla 
bezpośredniego kontaktu z przebywającymi tam uczniami.  

5. Przeprowadzono trzystopniowy konkurs o miejsca w Wielkiej Brytanii i Austrii na lata 
2019-2021. Jej efektem było przyznanie 14 rekomendacji do następujących szkół: 
Clifton College, Chigwell School (2 miejsca), Danube International School (2 
miejsca), Downside School (3 miejsca), Dulwich College, Leweston School, Rugby 
School, Stonyhurst College i Worth School (2 miejsca). 

6. W lipcu, w Gogolinie zorganizowano doroczne spotkanie stypendystów, ich rodziców 
oraz absolwentów i sympatyków Towarzystwa. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty dla 
wyjeżdżających do szkół za granicą oraz spotkania informacyjne dla zamierzających 
kontynuować naukę na wyższych uczelniach.  

7. Przeprowadzono Walne Zebranie za pomocą platformy ElectionBuddy, która 
umożliwiła członkom Towarzystwa zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz 
merytorycznych, a także wybór nowego pięcioosobowego składu Zarządu oraz 
trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. 

8. Przeprowadzono dwustopniowy konkurs o miejsca w szkołach UWC, na drodze 
którego udzielono 11 rekomendacji do następujących szkół: UWC Thailand, UWC 
Atlantic, UWC Changshu, UWC East Africa, UWC Mahindra, UWC South East Asia, 



UWC Red Cross Nordic, UWC Robert Bosch, UWC Adriatic, UWC Li Po Chun, UWC 
Mostar. 

9. Zorganizowano spotkanie świąteczne dla członków i sympatyków Towarzystwa, w 
którym wzięło udział około 100 osób, poprzedzone warsztatami nt. aplikacji na studia 
dla rocznika 2019-2021. 
 

 
II. Działalność finansowa  

 
W 2019 r. obsługę księgową dla Towarzystwa świadczyło biuro rachunkowe Instytut Wiedzy 
Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie. Zasady rachunkowości przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku, 
z późniejszymi zmianami. Pełne informacje w tym zakresie umieszczone są we 
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2019 r. 
 
Przeprowadzona analiza sprawozdania finansowego za 2019 r. wykazała:  
 

Bilans (Aktywa) – Aktywa na 31.12.2019 r. wyniosły 802 356,46 zł, w tym aktywa 
trwałe w wysokości 769 933,09 zł i aktywa obrotowe w wysokości 32 423,37 zł.  
 
Aktywa Towarzystwa to: 

i) Fundusz żelazny zdeponowany w UWC International Office 
ii) Rachunek bieżący w UWC International Office 
iii) Konto bankowe w Polsce (dwa rachunki zł i jeden rachunek euro) 

 
W 2019 r. ze względu na zwrot inwestycyjny, wartość funduszu żelaznego 
Towarzystwa urosła z poziomu 148 430,00 funtów brytyjskich do 166 995,14 funtów 
brytyjskich (wzrost o 12.5% rok do roku). Po wypłaceniu dywidendy na rachunek 
bieżący w UWC International Office w wysokości 6 293,81 funtów brytyjskich, 
wartość funduszu żelaznego w 2019 r. wzrosła do 160 701,33 (wzrost o 8.3% rok do 
roku). 

 
Bilans (Pasywa) – Pasywa na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 802 356,46 zł, w tym 
fundusz własny 801 856,46 zł i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w 
wysokości 500 zł.  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to jedna miesięczna opłata za prowadzenie 
księgowości.  
 
Rachunek zysków i strat – Przychody (120 224,09 zł)  
Przychody z działalności statutowej wyniosły 89 217,96 zł.  
Złożyły się na to przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 
wysokości 60 177,96 zł, czyli: darowizny, wpłaty z 1% podatków oraz składki 
członkowskie oraz przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 
29 040,00 zł, pochodzące z opłat na Reunion 2019 oraz opłat administracyjnych od 
uczestników konkursów. W 2019 r. Towarzystwo uzyskało przychód wygenerowany 
przez fundusz żelazny w wysokości 31 006,13 zł.  

 
Rachunek zysków i strat – Koszty (80 538,75 zł)  
Koszty z działalności statutowej wyniosły 71 856,90 zł w tym koszty nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego wyniosły 32 549,06 zł. Na koszty nieodpłatnej 
działalności złożyły się wydatki na stypendystów oraz organizacja spotkania 
świątecznego. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 39 307,84 
zł i złożyły się na nie koszty organizacji Reunion 2019 oraz konkursów o miejsca w 
szkołach UWC oraz w szkołach w Wielkiej Brytanii i Austrii. 
 



Koszty ogólne Zarządu w wysokości 8 654,29 zł to usługi księgowe (500 zł/mc), 
usługi bankowe, koszty domeny www i usługi poligraficzne. 

 
Po zapoznaniu się z dokumentacją za 2019 r. Komisja Rewizyjna nie zgłasza 
zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdań (merytorycznego i 
finansowego) przedłożonych przez Zarząd i wnosi o zatwierdzenie tych sprawozdań 
przez członków Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła 
Czartoryskiego. 
 
 
 
Komisja Rewizyjna:  
 
 
Przemysław Gotfryd 
 
 
Katarzyna Bartoszewska 
 

Paweł Zimoch 


