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Opinia Komisji Rewizyjnej  
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata  

im. prof. Pawła Czartoryskiego  
dot. sprawozdań za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

 Komisja Rewizyjna Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w składzie:  
 
Karolina Augustyniak - przewodnicząca 
Katarzyna Bartoszewska - członek 
Maciej Suder – członek 
 
zapoznała się z następującymi dokumentami za 2018 r: 
 

1) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata 
za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. 

2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018; 
3) Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018; 
4) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01-01-

2018 do 31-12-2018; 
5) Protokoły ze spotkań Zarządu w 2018 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 ciągu 2018 roku Zarząd spotkał się 8 razy. Na spotkaniach podjęto 19 uchwał. Ze 
wszystkich spotkań sporządzono sprawozdania. Podejmowane przez Zarząd uchwały 
i zamierzenia były realizowane na bieżąco. We wszystkich spotkaniach Zarządu 
uczestniczył przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. 

2. W ciągu roku Zarząd informował członków Towarzystwa o swojej działalności wydając 
Newsletter. Równocześnie zapraszał zainteresowanych do bezpośredniej dyskusji 
organizując telekonferencje w kluczowych sprawach dla działalności stowarzyszenia. 

3. Oprócz stałej opieki mentorskiej Zarząd musiał po raz kolejny zmierzyć się  
z problemami związanymi ze stanem zdrowia stypendystów oraz decyzjami  
o rezygnacji ze stypendium. Oba przypadki w 2018 r. dotyczyły szkół UWC. Nie odbiło 
się to negatywnie na współpracy ze szkołami.  

4. Po rezygnacji ze współpracy z Fyling Hall School i The Royal Wolverhampton School, 
Zarząd zabiegał o nawiązanie współpracy z innymi szkołami prywatnymi w Wielkiej 
Brytanii oraz o zwiększenie liczby przyznawanych miejsc w szkołach UWC. 

5. Członkowie Zarządu odwiedzili wybrane szkoły UWC i prywatne szkoły w Wlk. Brytanii 
współpracujące z Towarzystwem w celu podtrzymania dobrych kontaktów z władzami 
szkół oraz dla bezpośredniego kontaktu z przebywającymi tam stypendystami. 

6. Zarząd prowadził prace nad zmodyfikowaniem warunków naboru na lata 2019-2021 
umożliwiających kandydowanie dwóm rocznikom uczniów. Prace były poprzedzone 
analizą doświadczeń innych komitetów narodowych.  

7. Zgodnie z zaleceniami UWC International Zarząd postanowił przy kolejnych 
konkursach stypendialnych poświęcić większą uwagę stanowi zdrowia kandydatów 
ubiegających się o stypendia. 
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8. Przeprowadzono trzystopniową kwalifikację do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii, 
Austrii i Izraelu na lata 2018-2020. Jej efektem było przyznanie 14 rekomendacji do 
następujących szkół: Clifton College, Chigwell School (2 miejsca), Danube 
International School, Downside School (2 miejsca), Dulwich College, Leweston School 
(2 miejsca), Stonyhurst College (2 miejsca) i Worth School oraz 2 rekomendacje do 
szkoły The Eastern Mediterranean International School (EMIS) w Izraelu.  

9. Weronika Bielecka i Piotr Hołysz reprezentowali Zarząd na zjeździe europejskich 
komitetów narodowych w Bułgarii (1-3 czerwca). 

10.  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. 

11. Członkowie Zarządu prowadzili prace umożliwiające wprowadzenie głosowania 
elektronicznego podczas najbliższych wyborów do władz Towarzystwa. 

12.  Kontynuowano prace nad modernizacją bazy danych członków Towarzystwa  
i dostosowaniem jej do przepisów związanych z rozporządzeniem UE o ochronie 
danych osobowych (RODO). 

13. W wyniku prowadzonej polityki Zarządu oferta do szkół UWC przyznana Polsce na 
lata 2019-2021 była bardzo korzystna w porównaniu z ofertą lat poprzednich. W 
wyniku przeprowadzonej dwuetapowej kwalifikacji udzielono 7 rekomendacji do szkół 
United World Colleges: UWC Adriatic, UWC Atlantic, UWC Pearson College, UWC 
Robert Bosch, UWC-USA, UWC Changhsu China oraz UWC ISAK Japan.  

14. Opracowano propozycję zmian w treści statutu Towarzystwa umożliwiającą 
wprowadzenie głosowania elektronicznego, którą przedstawiono do akceptacji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków 22 grudnia 2018 r.  

15. Zorganizowano spotkanie świąteczne członków i sympatyków Towarzystwa 
poprzedzone warsztatami dla planujących aplikować na studia za granicą. 
 

Komentarz: Działający od wyborów w sierpniu 2017 r. skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
został zarejestrowany w KRS dopiero w grudniu 2018 r. Tak długi brak rejestracji nowych 
władz stowarzyszenia wywołał niepokój wśród niektórych członków Towarzystwa co do 
prawidłowości działania jego organów. Na wniosek złożony w lipcu 2018 r. przez p. Iwo 
Dubaniowskiego, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Zarządu. Nie 
wykazała ona uchybień. Wszystkie zamierzenia były realizowane terminowo i zgodnie z 
założonym planem pracy. Za błąd Komisja Rewizyjna uznała brak rejestracji nowych władz 
stowarzyszenia w KRS oraz podanie starego składu Zarządu w treści sprawozdań: 
finansowego i merytorycznego za 2017 r. Jednocześnie Komisja stwierdziła, że pod 
sprawozdaniem finansowym za 2017 r. złożonym w Urzędzie Skarbowym widnieją podpisy 
członków Zarządu wybranych na Walnym Zgromadzeniu w sierpniu 2017 r.  
Komisja Rewizyjna wnioskowała o korektę składu Zarządu w sprawozdaniach złożonych 
elektronicznie. Korekta została wprowadzona. Na pokontrolny wniosek Komisji dokonano 
dodatkowego wpisu do regulaminu użytkowania kont pocztowych w domenie „uwc.org.pl”. 

 
 
 
 

II. Działalność finansowa 
 

 W 2018 r. obsługę księgową dla Towarzystwa świadczyła Fundacja 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.  



3 

 

     Przeprowadzona analiza sprawozdania finansowego za 2018 r. wykazała: 
 
Bilans (Aktywa) – Aktywa na 31.12.2018 r. wyniosły 771 141,02 zł, w tym aktywa 
trwałe w wysokości 738 918,68 zł i aktywa obrotowe w wysokości 32 222,34 zł. 
Aktywa trwałe to środki Funduszu Żelaznego decyzją Walnego Zebrania 
przekazane w administrowanie UWC International oraz konta bieżącego Towarzystwa 
w UWC International. Od 2017 r. wartość przekazanej kwoty (147 329,8 GBP) wzrosła 
(środki inwestowane oraz środki na koncie) do 154 447 GBP co stanowił przychód 
4,85% w skali roku. 
Aktywa obrotowe to środki zgromadzone na kontach Towarzystwa na dzień 31 
grudnia 2018 r. w wysokości 21 125,07 zł oraz środki, które zostały przekazane do 
UWC Adriatic w ramach czesnego za stypendystę. Kwota w wysokości 11 097,27 zł 
zostanie pokryta przez rodziców stypendysty. 
 
Bilans (Pasywa) - Pasywa na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 771 141,02 zł, w tym 
fundusz własny 762 171,12 zł i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 
8 969,90 zł. Na fundusz własny składają się środki własne Towarzystwa na dzień 31 
grudnia 2018 roku (63 849,39 zł), inwestycje długoterminowe (711 483,98 zł) oraz 
strata za 2018 r. (13 162,25 zł). 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to należności za wynajem sal w PAN na 
spotkanie świąteczne w 2018 r., wynajem sal i druk materiałów na warsztaty dla 
pierwszorocznych oraz wynajem sal Walne Zgromadzenie z 22 grudnia 2018 r. oraz 
opłaty za prowadzenie księgowości za listopad i grudzień 2018 r. Wszystkie 
należności zostały uregulowane w styczniu 2019 r. 
 
  
Rachunek zysków i strat – Przychody (106 890,23 zł) 
Przychody z działalności statutowej wyniosły 77 681,96 zł. 
Złożyły się na to przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 
wysokości 56 801,96 zł czyli: darowizny (22 407,91 zł), wpłaty 1% (32 098,70 zł), 
składki członkowskie (2 295, 35 zł) oraz przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego w kwocie 20 880,00 zł czyli: wpłaty na Reunion (16 130,0 zł) oraz 
przychody z opłat kwalifikacyjnych (4 750 zł). W 2018 r. Towarzystwo uzyskało 
przychód z odsetek z lokat w wysokości 29 208,27 zł. 
 
Komentarz: Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że wpłaty z 1% zmniejszyły się 
stosunku do 2017. Podobnie wpływy z tytułu składek członkowskich były trzykrotnie 
niższe w porównaniu z 2017 rokiem. Komisja Rewizyjna rekomenduje, aby Zarząd 
regularnie przypominał członkom stowarzyszenia o obowiązku płacenia składek. 
Komisja wnosi o zintensyfikowanie kampanii na rzecz pozyskiwania odpisów 1% oraz 
poszukiwania darczyńców. Z satysfakcją Komisja odnotowała większą kwotę 
przychodów z lokat w stosunku do roku 2017, co świadczy o właściwej polityce 
finansowej prowadzonej przez władze stowarzyszenia. 
 
 
Rachunek zysków i strat – Koszty (120 052,48 zł) 
Koszty z działalności statutowej wyniosły 110 008,95 zł w tym 64 042,63 zł to koszty 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Na koszty nieodpłatnej działalności 
złożyły się wydatki na stypendystów (50 555,06 zł), organizacja spotkania 
świątecznego (9 681,50 zł), wydatki na promocję (2 428,47 zł) oraz koszty wynajmu 
sal na warsztaty dla stypendystów 1377,60 zł. 
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Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 45 966,32 zł i złożyły się 
na nie koszty organizacji Reunion (29 731,0 zł) oraz koszty organizacji kwalifikacji 
(16 235,32 zł). 
Koszty ogólne Zarządu w wysokości 8 390,34 zł to usługi księgowe (6 500 zł), usługi 
bankowe (1 622,62 zł), koszty domeny www i usługi poligraficzne (267,72 zł) 
Koszty finansowe – różnice kursowe (1 653,19 zł). 
 
Komentarz:  
Bilans za 2018 r wykazał stratę w wysokości 13 162,25 zł. Powodem były mniejsze niż 
zakładano wpływy z odpisów 1% i większe wydatki. W 2018 r. część wydatków 
związaną z działalnością statutową Towarzystwa sfinansowano z odpisów 1% 
przeznaczając na to kwotę 29 194,55 zł. 
 

      

 Po zapoznaniu się z dokumentacją merytoryczną i finansową za 2018 r. 
Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności 
sprawozdań - merytorycznego i finansowego, przedłożonego przez Zarząd  
i wnosi o zatwierdzenie sprawozdań Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata 
im. prof. Pawła Czartoryskiego. 
 
  
 
 
Komisja Rewizyjna: 
 
Karolina Augustyniak 
 
 
Katarzyna Bartoszewska 
 
 
Maciej Suder 
 


