Opinia Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
dot. sprawozdań za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
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 1.01.2016 –
31.12.2016,
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016r,
Rachunek wyników na dzień 31.12.2016r, wykazujący dodatni wynik finansowy netto w
wysokości 98 834,96 zł,
Bilans sporządzony na dzień 31.12.201r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 740 005,05 zł,
Informacja dodatkowa za 2016r,
Zestawienie obrotów i sald do bilansu na dzień 31.12.2016r,
W posiedzeniach Zarządu, które obyły się w 2016r. 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)

1. Prowadzono ciągłą opiekę mentorską nad przebywającymi za granicą stypendystami.
Odbyła się kwalifikacja do szkół UWC, która wyłoniła kandydatów do następujących szkół
UWC: UWC Robert Bosch, UWC Mostar, UWC Dilijan, UWC Red Cross Nordic, UWC
Atlantic, UWC Maastricht, UWC Changshu, UWC Adriatic, UWC Dilijan.
2. Przeprowadzono trójstopniową kwalifikację na miejsca w prywatnych szkołach w Wielkiej Brytanii i Austrii. Udzielono 14 rekomendacji do Clifton College, Chigwell School (2 miejsca),
Danube International School (2 miejsca), Downside School (2 miejsca), Dulwich College,
Fyling Hall School (2 miejsca), Leweston School, Stonyhurst College i Worth School (2
miejsca).
3. Zorganizowano trzecią edycję konkurs literackiego dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem „Wyzwania XXI wieku”. Główną nagrodą był udział w letnim obozie organizowanym
przez fiński komitet narodowy. Pozostali laureaci otrzymali zaproszenie na spotkanie stypendystów Towarzystwa (reunion) oraz zostali otoczeni roczną opieką mentorską.
4. W lipcu, w Gogolinie, zorganizowano doroczne spotkanie stypendystów, członków i sympatyków Towarzystwa. W trakcie spotkania prowadzono panele informacyjne dla wyjeżdżających
na stypendia oraz dla mających zamiar studiować za granicą.
5. Przeprowadzono dwustopniową kwalifikację na miejsca w szkołach UWC w Armenii, Chinach,
Holandii, Hongkongu, Indiach, Kanadzie, Niemczech, Włoszech i USA na lata 2017-2019. Rekomendowano po jednym kandydacie do każdej z wymienionych szkół.
6. Z. Zajączkowski i M. Sosnowska reprezentowali Zarząd na Kongresie UWC, który odbywał się
w październiku w Portugalii.
7. Na przełomie listopada i grudnia P. Hołysz odwiedził szkoły w Wielkiej Brytanii, które współpracują z Towarzystwem celem podtrzymania dotychczasowych kontaktów.
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8. Zorganizowano spotkanie wigilijne członków i sympatyków Towarzystwa, które poprzedziły
warsztaty dla podopiecznych Towarzystwa.

II. Działalność finansowa
Komisja Rewizyjna przeanalizowała kompletność i prawidłowość gospodarki finansowej
Towarzystwa.
Zdaniem Komisji sprawozdanie finansowe za 2016 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 2016r, w kwocie 98 834,96 zł wynika z nadwyżki przychodów nad
kosztami. Łączne przychody Towarzystwa w 2016r. wyniosły 188 054,89 zł. Znaczącymi pozycjami
po stronie przychodów stanowiły przychody z 1% (35 264,40zł.), wpłaty ze źródeł prywatnych (37
293,44 zł), działalności finansowej (13 523,77 zł) oraz składek członkowskich
( 4 333,12 zł).
Największą pozycję wydatków było dofinansowanie miejsc do UWC w wysokości: 23 308.15 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.
Podsumowanie działalności TSZŚ
od 1.01.2017r. do Walnego Zgromadzenia 26.08.2017r.
•
•

•
•
•

•

str. 2

Przeprowadzono kwalifikację do szkół UWC i rekomendował licealistów do następujących
szkół: UWC Dilijan, UWC Changshu China, UWC-USA, UWC Adriatic, Li Po Chun UWC,
UWC Maastricht, UWC Robert Bosh College, Pearson College UWC, Mahindra UWC.
Odbyła się kwalifikacja do szkół prywatnych i rekomendowano kandydatów do
następujących szkół: Leweston School, Downside School (3 miejsca), Stonyhurst College,
Chigwell School, Clifton College, Worth School, Dulwich College, Worth School, Danube
International School (2 miejsca), EMIS (2 miejsca).
Prowadzono ciągłą opiekę mentorską nad przebywającymi za granicą stypendystami.
Zorganizowano w ambasadzie polskiej w Londynie uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia
programu stypendialnego Towarzystwa w Wielkiej Brytanii.
W lipcu 2017r., w Gogolinie, zorganizowano doroczne spotkanie stypendystów, członków i
sympatyków Towarzystwa. W trakcie spotkania prowadzono gry i zabawy integracyjne, panele informacyjne dla wyjeżdżających na stypendia oraz dla mających zamiar studiować za
granicą.
Przekazano Fundusz Żelazny Towarzystwa w zarządzanie UWC International, z którego dofinansowane będą miejsca polskich uczniów w szkołach UWC.

W związku z przekazaniem Funduszu Żelaznego w zarządzanie UWC International Komisja Rewizyjna rekomenduje przedstawienie przez Zarząd i przyjęcie przez Walnego Zgromadzenie
Członków Towarzystwa regulaminu podającego sposób zasilania tego funduszu, uzgadniania wysokości Śródków przeznaczanych na wsparcie polskich stypendystów oraz warunki rozwiązania
tej umowy.

Krystyna Troszczyńska

Ewa Gromnicka
Warszawa, 25 sierpnia 2017r.
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Jakub Fast

