
 

Opinia Komisji Rewizyjnej 

Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata 

im. prof. Pawła Czartoryskiego 

dot. sprawozdań za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 

 

 

 Komisja Rewizyjna Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w  składzie: Krystyna 

Troszczyńska, Ewa Gromnicka, Jakub Fast zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

• Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za okres 1.01.2015 –  

• 31.12.2015, 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015r, 

• Rachunek wyników na dzień 31.12.2015r, wykazujący dodatni wynik finansowy netto w  

 wysokości 72 761 zł, 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się  

 sumą 714 177 zł, 

• Informacja dodatkowa za 2015r, 

• Zestawienie obrotów i sald do bilansu na dzień 31.12.2015r, 

• W posiedzeniach Zarządu, które obyły się w 2015r. uczestniczyła członek Komisji  

 Rewizyjnej – Krystyna Troszczyńska. 

 

Zgodnie z par. 29 statutu Towarzystwa Komisja Rewizyjna analizowała odrębnie działalność 

organizacyjną (merytoryczną) oraz działalność finansową, omówione poniżej. 

 

I. Działalność organizacyjna (merytoryczna) 

 

Działania były podejmowane w następujących obszarach: 

1. Prowadzono ciągłą opiekę mentorską nad przebywającymi za granicą stypendystami. 

 

2. Przeprowadzono dwustopniową kwalifikację na miejsca w szkołach UWC Armenii, Bośni i 

Hercegowinie, Hongkongu, Niemczech, Norwegii, Indiach, USA oraz we Włoszech na lata 

2015-2017. W ich wyniku udzielono rekomendacji ośmiu kandydatom. Stypendia do UWC Di-

lijan w Armenii oraz UWC Mostar w Bośni i Hercegowinie będą współfinansowane dzięki da-

rowiźnie  absolwentki Towarzystwa i jej męża ( fundusz stypendialny im. Ireny Kacperczyk). 

 

 

3. Przeprowadzono trzystopniową kwalifikację na miejsca w prywatnych szkołach w Wielkiej 

Brytanii i Austrii. Udzielono 12 rekomendacji do Clifton College, Chigwell School, Danube In-

ternational School, Downside School (2 miejsca), Dulwich College, Fyling Hall School, 

Leweston School, Stonyhurst College,The Royal Wolverhampton School (2 miejsca) I Worth 

School. 

 

4. Zorganizowano drugą edycję konkursu literackiego dla uczniów szkół gimnazjalnych w celu 

popularyzacji idei ruchu UWC. Laureat wziął udział w letnim obozie organizowanym przez 

duński komitet narodowy, w letnim spotkaniu stypendystów (Reunion) oraz został otoczony 

roczną opieką mentorską. 

 

 

5. Przygotowano i przeprowadzono Walne Zgromadzenie członków i wybrano władze Towarzy-

stwa na kolejną kadencję. 



6. W czerwcu Marta Sosnowska i Tomasz Zajączkowski reprezentowali zarząd na spotkaniu regio-

nalnym UWC w Portugalii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół UWC oraz więk-

szości europejskich komitetów narodowych. 

 

7. W lipcu zorganizowano letnie spotkanie stypendystów, członków i sympatyków Towarzystwa w 

Chrząstowicach k. Opola. Podczas dwudniowego pobytu zaoferowano uczestnikom panele in-

formacyjne  oraz zabawy integracyjne dla stypendystów i ich rodziców. 

 

 

8. Zorganizowano akcję informacyjną o nowym terminie Kwalifikacji 2016. Zarząd, w ramach te-

stu nowego kalendarza kwalifikacji kandydatów zaproponowanego przez UWC International, 

przeniósł termin Kwalifikacji  2016 na ostatnie miesiące 2015 r.  

 

9. Przeprowadzono dwustopniową kwalifikację na miejsca w szkołach UWC w Armenii, Bośni i 

Hercegowinie, Chinach, Holandii, Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech 

na lata 2016-2018. Rezultatem było udzielenie rekomendacji dziewięciu kandydatom. 

 

 

10. Zorganizowano spotkanie wigilijne członków i sympatyków Towarzystwa. 

 

 

 II. Działalność finansowa 

 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała kompletność i prawidłowość gospodarki finansowej 

Towarzystwa. 

Zdaniem Komisji sprawozdanie finansowe za 2015 rok: 

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej Towarzystwa, 

• sporządzone zostało we wszystkich aspektach, zgodnie z zasadami określonymi  w ustawie o 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; zgodne jest co 

do formy i treści z obowiązującymi Towarzystwo przepisami prawa i statutem. 

 

Dodatni wynik finansowy w 2015r, w kwocie  72 761 zł wynika z nadwyżki przychodów nad 

kosztami. Łączne przychody Towarzystwa w 2015r. wyniosły 194 845 zł. Znaczącymi pozycjami po 

stronie przychodów  stanowiły przychody z 1% (40 550 zł), wpłaty ze źródeł prywatnych (18 399zł), 

działalności finansowej (16 469 zł) oraz składek członkowskich (3 037  zł). 

Największą pozycję wydatków było dofinansowanie  miejsc do UWC (…….. zł) 

 

 

Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdań -  

merytorycznego i finansowego, przedłożonych przez Zarząd  i pozytywnie opiniuje działalność 

organizacyjną i gospodarkę finansową Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. 

Pawła Czartoryskiego. 

 

 

 

 

   Krystyna Troszczyńska                           Ewa Gromnicka                               Jakub Fast 

 

 

 

Warszawa, 14 czerwca 2016r. 


