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Sprawozdanie merytoryczne za okres: 1.01.2010-31.12.2010 

Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata 

im. prof. Pawła Czartoryskiego 

 

 
Adres:       ul. Nowy Świat 73 p. 9, 00-330 Warszawa 

Nr KRS:      128672 

Regon:       006240165 

Data uzyskania statusu opp:    18.11.2005 

 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.10 do 31.12.10 pracą Towarzystwa kierował Zarząd w 

składzie: 

 

Przewodniczący:    Jarosław Oleszczuk (kwalifikacja stypendialna) 

Wiceprzewodnicząca i sekretarz:  Krystyna Troszczyńska (sprawy organizacyjno- 

                                                                  prawne) 

Wiceprzewodnicząca ds. Networku: Bogna Obidzińska (kontakty z uczniami  

i absolwentami) 

Skarbnik:     Barbara Boroń (sprawy finansowe i fundrisingu) 

Członek Zarządu:    Joanna Kamińska (wykłady i szkolenia) 

Członek Zarządu:  Alina Urban (public relation i polityka informacyjna) 

Członek Zarządu:    Karolina Augustyniak (sekretarz) 

Członek Zarządu:    Piotr Hołysz (szkoły prywatne) (od 31.01.10) 

 

Dodatkowo Zarząd wspierają: 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. szkół UWC:  Aleksandra Włodarczyk (od 31.07.10) 

Pełnomocnik Zarządu, pomoc prawna:  Marek Niedużak (od 31.07.10) 

 

Organ nadzoru – Komisję Rewizyjną w okresie sprawozdawczym reprezentowali:  

Maksymilian Bylicki, Małgorzata Celuch i Małgorzata Wróblewska. 

 

Wszyscy członkowie Zarządu pracowali społecznie, nie poniesiono kosztów na ich wynagrodzenia.  

 

Na dzień 31.12.2010 r. wysokość aktywów i pasywów wyniosła 579.141,74 zł. 

Wpływy uzyskane w 2010 r. wyniosły 261 632,96 i pochodziły ze składek członkowskich i darowizn 

osób fizycznych oraz 1% odpisu podatkowego (28 929,80 zł). 

Wydatki poniesione na działalność statutową i administrację wyniosły 52 850,81 zł. 

 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 1/15.03.2010 

Zarząd jednomyślnie przyjął sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans i rachunek 

wyników) za 2009 r. 

 

Uchwała nr 2/15.03.2010 

Zarząd jednomyślnie przyjął preliminarz przychodów i wydatków Towarzystwa Szkół 

Zjednoczonego Świata na 2010 r. 
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Uchwała nr 3/15.03.2010 

Zarząd przyjął w poczet członków Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata: 

Małgorzatę, Witolda, Emiliana, Ryszarda Chojnackich 

Katarzynę i Piotra Dormusów 

Mateusza Iwo Dubaniowskiego 

Agatę i Jana Frankowskich 

Joannę i Dariusza Horników 

Annę i Weronikę Jurkiewicz 

Katarzynę Ladzińską 

Norberta Mikę 

Marka Troszczyńskiego van Genderen 

Małgorzatę i Radosława Stanków 

Katarzynę i Bartosza Żerebeckich 

Łukasza Zielińskiego 

 

Uchwała nr 4/15.03.2010 

Zarząd powierza bieżącą opiekę nad kontem PayPal pani Karolinie Augustyniak. 

Do zakresu obowiązków pani Karoliny Augustyniak należy : 

i) przekazywanie środków z konta PayPal na konto bankowe Towarzystwa nie rzadziej  

niż raz na dwa tygodnie;  

ii) sporządzanie miesięcznych, przekazywanych drogą elektroniczną raportów dla Zarządu, 

dotyczących aktywności na koncie PayPal;  

iii) wykorzystywanie informacji przekazanych przez system PayPal, w celu aktualizacji  

baz danych Towarzystwa.  

Jednocześnie Zarząd upoważnia Piotra Hołysza do stworzenia osobnych kont użytkownika  

do obsługi konta PayPal dla: 

- Piotra Hołysza odpowiedzialnego za sprawy aministracyjno-prawne (pełny dostęp  

do konta PayPal), 

- Marcina Kozioła jako opiekuna strony internetowej Towarzystwa (organiczony dostęp  

do konta PayPal – jedynie obsługa techniczna, bez możliwości wykonywania operacji 

finansowych z konta PayPal). 

 

Zarząd powierza opiekę nad kontem PayPal pani Karolinie Augustyniak do czasu zrzeknięcia 

się przez nią pełnienia tych obowiązków na piśmie, skierowanym do prezydium Zarządu,  

bądź do czasu podjęcia przez Zarząd odpowiedniej uchwały o odebraniu pani Karolinie 

Augustyniak uprawnień do zarządzania kontem PayPal. 
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Uchwała nr 5/26.03.2010 

Zarząd jednomyślnie przyjął, poprawione na wniosek Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans i rachunek 

wyników) za 2009 r. 

 

Uchwała nr 6/26.03.2010 

Zarząd zdecydował, że od 2011 r., podczas II i III etapu kwalifikacji, prowadzona będzie 

punktacja kandydatów ubiegających się o stypendia w szkołach UWC i Public Schools. 

 

Uchwała nr 7/26.03.2010 

Zarząd zdecydował, że Reunion 2010 odbędzie się w Otwocku w dniach 31 lipca-1 sierpnia. 

 

Uchwała nr 8/26.03.2010 

Zarząd jednomyślnie przyjął Regulamin Endowment Fund Towarzystwa Szkół 

Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego. 

 

Uchwała nr 9/29.04.2010 

Zarząd postanawia podzielić sumę bilansową Towarzystwa, wynoszącą na koniec 2009 roku 

348 524.07 zł na endowment fund w wysokości 340 000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 

8 524.07 zł przeznaczyć na bieżącą działalność statutową.  

 

Uchwała nr 10/29.04.2010 

Zarząd przyjął w poczet członków Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata następujące 

osoby: Grażynę Rybarczyk, Jędrzeja Kozaka, Ewę Tomaszewską i Marka Tomaszewskiego. 

 

Uchwała nr 11/29.04.2010 

Zarząd postanawia umieścić środki z lokaty w PeKaO S.A. zapadającej 27.05.2010 r.  

na nowej lokacie w Toyota Bank lub PKO BP, wg najkorzystniejszego, oferowanego 

oprocentowania. 

 

Uchwała nr 12/10.05.2010 

Zarząd postanawia przyjąć Marcina Kozioła i Łukasza Urbana w poczet członków 

Towarzystwa oraz skreślić z listy członków Jadwigę Kozioł i Andrzeja Kozioła,  

wobec przesłanej rezygnacji. 
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Uchwała nr 13/3.07.2010 

Zarząd podejmuje uchwałę o wyborach uzupełniających do Zarządu, które odbędą się  

w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Szkół 

Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, które odbędzie się 31 lipca 2010 r.  

w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku, o godzinie 

9:15 w pierwszym terminie oraz o godzinie 9:30 w drugim terminie. 

 

Wybory uzupełniające mają na celu obsadzenie dwóch dodatkowych stanowisk w Zarządzie: 

koordynatora programu szkół prywatnych oraz sekretarza. 

 

Zarząd rekomenduje na te stanowiska odpowiednio Piotra Hołysza oraz Karolinę 

Augustyniak. Kontrkandydatury można zgłaszać w czasie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków Towarzystwa w czasie odpowiedniego punktu obrad. 

 

Uchwała nr 14/3.07.2010 

Zarząd podejmuje uchwałę o powołaniu pełnomocnika do kontaktów ze szkołami i uczniami 

UWC w osobie Aleksandry Włodarczyk. W zakres obowiązków pełnomocnika do kontaktów 

ze szkołami i uczniami UWC będą wchodzić: 

- pomoc w przygotowaniu stypendystów do wyjazdu do szkół UWC, 

- opieka merytoryczna nad obecnymi stypendystami w szkołach UWC. 

 

Uchwała nr 15/20.09.2010 

Zarząd zobowiązuje K. Troszczyńską do przygotowania do 15 października tekstu o naborze 

w 2011 r. podając zasady składania aplikacji on-line. 

 

Uchwała nr 16/26.10.2010 

 

Zarząd podejmuje uchwałę 

I. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 18.11.2010 r. o godz. 18:00 w pierwszym 

terminie, a w wypadku gdyby w tym terminie nie zjawiło się więcej niż połowa członków, 

zwołuje Walne na drugi termin 18.11.2010r. o godz. 18:15. 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w obu terminach: 

  

1. Wybór władz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, 

komisji skrutacyjno - wnioskowej). 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  

i jego  zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Dyskusja nad poprawkami do statutu, przyjętego 31 lipca 2010 r. 

5. Zgłaszanie wniosków dotyczących korekt do tego statutu. 

6. Głosowanie nad wnioskami i przyjęcie odpowiednich uchwał. 
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7. Podjęcie uchwały o ostatecznym brzmieniu nowego statutu. 

8. Wolne wnioski. 

 

II.   o  przyjęciu następujących zmian w tekście statutu Towarzystwa, uchwalonego  

na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.07.2010r.: 

 

 W ust. 1 § 21 powtórzony punkt d) zastępuje punktem e) w następującym brzmieniu: 

„e) w celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej”. 
 

 Ustępy 3, 4, i 5 § 26 otrzymują następujące brzmienie: „3 Posiedzenia Zarządu 

Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 4 Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków. W sytuacji 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. 5 Posiedzenia Zarządu 

zwoływane są przez Przewodniczącego. Przewodniczący zwołując posiedzenie ma 

obowiązek powiadomienia Komisji Rewizyjnej o każdym zwołaniu posiedzenia 

Zarządu i planowanym porządku obrad.” 
 

 Ustęp 7 § 26 otrzymuje następujące brzmienie: „7. W każdym wypadku powstania 

wakatu w Zarządzie, bez względu na przyczynę ustania członkostwa w trakcie 

trwania kadencji, w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o powstaniu wakatu 

Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia w celu 

odbycia wyborów uzupełniających.” 

 

 § 27 otrzymuje następujące brzmienie: ”Wszelkie oświadczenia w imieniu 

Towarzystwa, w tym w szczególności oświadczenia w zakresie jego reprezentowania 

oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych, wymagają zgodnego 

współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu, z których jeden musi być 

Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym.” 
 

 Ustępy 3, 4, 5, i 6 § 30 otrzymują następujące brzmienie w nowych ustępach 3, 4 i 5: 

„3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są na posiedzeniach. Uchwały 

Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,  

w obecności przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W sytuacji równego 

rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. 4. Ustanie członkostwa  

w Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku: a) ustąpienia z funkcji, b) odwołania 

przez Walne Zgromadzenie, c) śmierci. 5. W każdym wypadku powstania wakatu  

w Komisji Rewizyjnej, bez względu na przyczynę ustania członkostwa w trakcie 

trwania kadencji, w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o powstaniu wakatu 

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

w celu odbycia uzupełniających wyborów do Komisji Rewizyjnej.” 
 

 Ustęp 1 § 36 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rozwiązanie Towarzystwa może 

nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów  

w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. Jeżeli na Walnym 

Zgromadzeniu obecnych jest mniej niż połowa członków Towarzystwa Zarząd może 

niezwłocznie podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków  

w drugim terminie i podać ją do wiadomości obecnym, członkom Towarzystwa. 

Zarząd nie może w tym trybie zmienić pierwotnego porządku obrad. Walne 

Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość obecnych na nim 

członków Towarzystwa, w szczególności także w przedmiocie rozwiązania 

Towarzystwa”. 
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Uchwała nr 17/02.12.2010 

Zarząd postanawia ulokować sumę 250 000 zł ze środków Towarzystwa na trzech rocznych 

lokatach (2 lokaty po 90 000 zł i jedna w wysokości 70 000 zł) w Toyota Bank  

z oprocentowaniem 5% w skali roku. 

 

Uchwała nr 18/02.12.2010 

Zarząd postanowił, że od grudnia 2010 r. panie Kinga Wiatrowska i Magdalena Kala 

 są członkami Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował działania w następujących sprawach: 

 

1. Przygotowano ankietę do członków, prosząc o ocenę dotychczasowej działalności  

i preferowanych form działań w najbliższej przyszłości. Na ankietę odpowiedziało 89 

osób. Wnioski zostały podane w  newsletterze nr 1, rozesłanym przez Facebooka  

i umieszczonym na stronie Towarzystwa (www.uwc.org.pl).  

Stały się wytycznymi do programu działania Zarządu na 2010 rok. 

 

2. Wydawano cokwartalną edycję newslettera, informującego o akcjach i inicjatywach 

podejmowanych przez Zarząd. Ukazały się cztery numery newslettera, dostępne na stronie 

Towarzystwa. 

 

3. Absolwenci zainteresowani cyklicznymi spotkaniami z pozostałymi członkami 

Towarzystwa uczestniczyli w spotkaniach Klubów Absolwenta. Aktualnie funkcjonują 

kluby absolwenta w Bostonie, Brukseli, Cambridge, Londynie, Nowym Jorku  

i Warszawie. Spotkania tego ostatniego odbywają się w formule seminariów, 

nawiązujących do spotkań seminaryjnych organizowanych przez naszego Patrona, prof. 

Pawła Czartoryskiego. 

 

4. Powołano ambasadorów regionalnych UWC, którzy są osobami kontaktowymi 

Towarzystwa w terenie dla szkół, kuratoriów i mediów. Ambasadorami zostały panie: 

Mirosława Adamczewska – Wrocław, Małgorzata Hołysz – Stalowa Wola, Anna Kolmer 

– Szczecin i Joanna Raźniewska – Opole.  

 

5. Przeprowadzono trójetapową kwalifikację 2010. Spośród 154 kandydatów wybrano sześć 

stypendystek do UWC: UWC Maastricht, Atlantic College (dwie uczennice), UWC  

of India, Nordic College i Adriatic College oraz jedenaścioro stypendystów do brytyjskich 

szkół prywatnych: Stonyhurst College, Dulwich College, Adcote School for Girls  

(2 uczennice), Fyling Hall School (2 uczennice), Downside School (dwoje uczniów),  

The Royal Wolwerhampton School, Worth School i Leweston School. Wymagana 

wysokość dopłat do stypendiów częściowych wyniosła 230 tys. zł. i została zabezpieczona 

wpłatami i deklaracjami wpłat rozłożonych na dwa lata nauki wybranych uczniów. 

 

6. Dzięki pracy członka Zarządu odpowiedzialnego za PR informacje o kwalifikacji 2010 

ukazały się w dzienniku Polska The Times, gazetach regionalnych Kurier Lubelski, 

Dziennik Zachodni i Dziennik Bałtycki oraz regionalnych dodatkach Gazety Wyborczej. 

Nasi stypendyści wystąpili w programie TVP1 „Kawa czy herbata?”, a reprterzy 

Telexspresu (TVP1) zachęcali do walki o nasze stypendia. 
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7. Dnia 18 czerwca 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość 

wręczenia stypendiów stypendystom rocznika 2010-2012. Stypendia do UWC wręczał 

współtwórca ruchu UWC – pan David Sutcliffe, a do szkół brytyjskich Ambasador 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Jego Ekscelencja Ric 

Todd. 

 

Podczas uroczystości odbyła się aukcja, z której dochód w wysokości 65 100 zł wzbogacił 

fundusz żelazny Towarzystwa, z którego w przyszłości będą fundowane dopłaty  

do niepełnych stypendiów UWC. 

 

8. Dokonano opracowania, zestawiającego dane na jakie uczelnie dostali się nasi stypendyści 

po ukończeniu szkoły. W okresie 1991-2010, 75% naszych stypendystów kontynuowało 

naukę na uczelniach zagranicznych, głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych, a 25% stypendystów zostało studentami dziesięciu uczelni na świecie,  

w tym Harvardu, Oxfordu i Cambridge. 

 

9. W dniach 30.07-1.08.2010, w Otwocku odbył się dwudziesty Reunion Towarzystwa, 

który zgromadził 53 uczestników. Zjazd uczniów, ich rodziców i absolwentów był okazją 

do rozmów przy ognisku, przygotowania nowych kandydatów do szkół (warsztaty o 

promocji Polski za granicą, o aplikowaniu na uczelnie zagraniczne, o autoprezentacji) oraz 

poznaniu historii otwockich willi w stylu „świdermajer” podczas wycieczki rowerowej. 

Podczas Reunion odbyło się Walne Zgromadzenie wprowadzające zmianę zapisów 

statutu, zakwestionowanych przez sąd rejestrowy. Nowy statut został zarejestrowany 

przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 26.11.2010 r. 

 

10. Wprowadzono możliwość dokonywania wpłat składek i darowizn na konto Towarzystwa 

poprzez  system PayPal, bezpośrednio ze strony internetowej Towarzystwa. 

 

11. Jest prowadzona jednolita, aktualna baza danych o uczniach, absolwentach i członkach 

Towarzystwa, zawierająca dane teleadresowe oraz rejestr składek członkowskich, którą 

opiekują się Piotr Hołysz i Karolina Augustyniak. 

 

12. W październiku 2010 r. uruchomiona została nowa strona internetowa Towarzystwa 

www.uwc.org.pl , która do końca grudnia zarejestrowała ponad 10 000 odwiedzin. Nowa 

strona zawiera nowe logo Towarzystwa, utrzymane w konwencji przyjętej przez UWC, 

podaje aktualny wykaz wszystkich dotychczasowych stypendystów, wg roczników i szkół, 

można na niej wypełnić formularz deklaracji członkowskiej oraz pobrać prezentacje  

i materiały związane z pracą Towarzystwa. 

 

13. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy stypendystami oraz absolwentami 

uruchomiono specjalne listy dystrybucyjne dla poszczególnych szkół. Wiadomość 

wysłana na adres przypisany danej szkole (lista adresów w czwartym numerze 

newslettera,  w punkcie siódmym) zostanie automatycznie przekierowana do wszystkich 

osób zapisanych na listę. 

 

14. Przy wykorzystaniu materiałów reklamowych (nowy plakat, ulotki informacyjne  

w j. polskim i angielskim) zorganizowano szeroką akcję informacyjną w szkołach, którą 

przeprowadzili nasi stypendyści. Informacja o tegorocznym naborze pojawiła się w takich 

gazetach i czasopismach jak: Rzeczpospolita, Wprost, Perspektywy, Cogito, Dziennik  

Zachodni, Dziennik Bałtycki, Gazeta Wrocławska oraz na portalach internetowych 

Onet.pl, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

15. Dla usprawnienia procesu aplikacji i ich dystrybucji pomiędzy członkami komisji 

kwalifikacyjnej wprowadzono w konkursie 2011 możliwość składania aplikacji przez 

internet, poprzez formularz pobrany ze strony internetowej Towarzystwa.  

http://www.uwc.org.pl/
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Z aplikacji przesłanych drogą elektroniczną zostaną usunięte dane osobowe,  

a prace zostaną zakodowane, przez co proces będzie bardziej przejrzysty  

i obiektywny. 

 

 

Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im prof. Pawła Czartoryskiego: 

 

 

Karolina Augustyniak   ………………………………………... 

 

Barbara Boroń    ………………………………………... 

 

Piotr Hołysz    ………………………………………... 

 

Joanna Kamińska   ………………………………………... 

 

Bogna Obidzińska  ………………………………………... 

 

Jarosław Oleszczuk  ………………………………………... 

 

Krystyna Troszczyńska  ………………………………………... 

 

Alina Urban   ………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 


