Opinia Komisji Rewizyj nej
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czarto ryskiego
dot. sprawozdań za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Komisja Rewizyjna Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w składzie:
Karolina Augustyniak - przewodnicząca
Katarzyna Bartoszewska - członek
Maciej Suder – członek
została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 26 sierpnia 2017 r. na 2-letnią
kadencję. W ramach swoich obowiązków Komisja zapoznała się z następującymi
dokumentami za 2017 r:
1) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
za okres 1 stycznia – 26 sierpnia 2017 r.
2) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
za okres 26 sierpnia – 31 grudnia 2017 r.
3) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017;
4) Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017;
5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres 01-012017 do 31-12-2017
6) Protokoły ze spotkań Zarządu w 2017 r.
Zgodnie z §29 statutu Towarzystwa Komisja Rewizyjna analizowała odrębnie
działalność organizacyjną (merytoryczną) oraz działalność finansową, omówione poniżej.
I. Działalność organizacyjna (merytoryczna)
1. Zarząd pracował systematycznie. W ciągu 2017 roku spotkał się 13 razy. Na
spotkaniach podjęto 28 uchwał. Ze wszystkich spotkań sporządzono sprawozdania.
Wszystkie podjęte przez Zarząd uchwały i zamierzenia były realizowane na bieżąco.
We wszystkich spotkaniach Zarządu w 2017 r. uczestniczyła Karolina Augustyniak –
do sierpnia jako członek Zarządu poprzedniej kadencji, a od sierpnia jako
przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
2. Wyznaczeni członkowie Zarządu prowadzili stałą opiekę mentorską nad
przebywającymi za granicą stypendystami. Rok 2017 był pełen dodatkowych wyzwań
z tym związanych i wymagało to dodatkowej pracy członków Zarządu w związku z
nieprzewidzianymi decyzjami, problemami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi
stypendystów.
3. Zarząd organizował, w mediach społecznościowych oraz w szkołach średnich w
Polsce, akcję promującą konkursy na miejsca stypendialne w szkołach United World
Colleges oraz w wybranych prywatnych szkołach w Wielkiej Brytanii, Austrii i Izraelu.
4. Zarząd przeprowadził dwustopniową kwalifikację do szkół UWC w wyniku której
przyznano 7 rekomendacji do następujących szkół: UWC Dilijan, UWC Mostar, UWC
Adriatic, UWC-USA (2 miejsca), UWC Robert Bosch College, UWC Maastricht.
5. W wyniku trzystopniowej kwalifikacji do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii i Austrii
przyznano 12 rekomendacji do Clifton College, Chigwell School (3 miejsca), Danube
International School (2 miejsca), Downside School (2 miejsca), Dulwich College,
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Leweston School, Stonyhurst College i Worth School oraz 2 rekomendacje do szkoły
The Eastern Mediterranean International School (EMIS) w Izraelu z którą
Towarzystwo podjęło współpracę.
6. Prowadzono rozmowy w celu pozyskania do współpracy z Towarzystwem nowych
szkół oraz utrzymywano stały kontakt ze szkołami w których przebywają stypendyści
rekomendowani przez Towarzystwo.
7. Zarząd uściślił zasady postępowania przy rozpatrywaniu deklaracji członkowskich.
8. W kwietniu, w polskie ambasadzie w Londynie, zorganizowano spotkanie z okazji
25-lecia programu stypendialnego Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w
Wielkiej Brytanii. Na spotkanie przybyło ponad 60 absolwentów, którzy mogli spotkać
się z przedstawicielami swoich szkół.
9. W lipcu zorganizowano doroczne spotkanie stypendystów, ich rodziców oraz
absolwentów i sympatyków Towarzystwa. Spotkanie w Gogolinie połączono z
warsztatami dla wyjeżdżających do szkół za granicą oraz dla zamierzających
kontynuować tam naukę na wyższych uczelniach.
10. W sierpniu podpisano umowę z UWC International o przekazaniu Funduszu
Żelaznego Towarzystwa w celu finansowania stypendiów w szkołach UWC uczniom
rekomendowanym przez Towarzystwo.
11. W sierpniu przeprowadzono Walne Zgromadzenie członków celem wybrania władz
Towarzystwa na nową kadencję.
12. W październiku przedstawiciele Zarządu podpisali umowę grantową ze
stowarzyszeniem TechSoup na zorganizowanie warsztatów dla młodzieży Meet and
Code. Organizacją warsztatów zajęła się jedna z absolwentek Towarzystwa.
13. Zorganizowano spotkanie świąteczne członków i sympatyków Towarzystwa w którym
wzięło udział ok. 60 osób. Poprzedziły je panele informacyjne zorganizowane dla
podopiecznych Towarzystwa.
II. Działalność finansowa
W 2017 r. obsługę księgową dla Towarzystwa świadczyła Fundacja Instytut
Wiedzy Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie. Przyjęte zasady rachunkowości
stosowano w sposób ciągły dokonując w kolejnym roku obrotowym jednakowego
grupowania operacji i sporządzenia sprawozdania finansowego tak, aby za kolejne
lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe za rok
2017 sporządzono na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
Przeprowadzona analiza sprawozdania finansowego za 2017 r. nie wzbudziła
zastrzeżeń członków Komisji Rewizyjnej.
Bilans (Aktywa) – Aktywa na 31.12.2017 r. wyniosły 804 437.55 zł, w tym aktywa
trwałe w wysokości 710 000 zł i aktywa obrotowe w wysokości 94 437.55 zł.
Kwota 710 000 zł to inwestycja długoterminowa w postaci przekazanego w
administrowanie UWC International Funduszu Żelaznego Towarzystwa.
Na kwotę 94 437,55 zł składają się środki zgromadzone na kontach Towarzystwa na
31 grudnia 2017 r. (92 983.38 zł) oraz kwota należna Towarzystwu z tytułu
rekompensaty za stypendystkę Velux (1 454,17 zł).
Bilans (Pasywa) - Pasywa na 31.12.2017 r. wyniosły 804 437,55 zł, w tym fundusz
własny 775 333,37 zł i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości
29 104,18 zł.
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Na fundusz własny składają się środki własne Towarzystwa na 31 grudnia 2017 r.
(63 849,39 zł), inwestycje długoterminowe (710 000 zł) oraz zysk za 2017 r. (1 483,98
zł).
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to należności za stypendystów w UWC
Adriatic i należności za wynajem sal w Pałacu Staszica, które zostały uregulowane w
2018 r.
Komentarz: Pod koniec 2017 r., zgodnie z podpisaną przez zarząd poprzedniej
kadencji umową i uchwałą podjętą przez ostatnie Walne Zgromadzenie Członków,
przekazano Fundusz Żelazny Towarzystwa do UWC International. Przekazano kwotę
710 000 zł na którą złożyły się Fundusz Żelazny z 2016 r., zysk z lat ubiegłych
( 98 834,96 zł) oraz wolne środki wykazane w rachunku zysków i strat jako pozostałe
koszty operacyjne (34 096,34 zł). Przelana kwota po przeliczeniu na funty wyniosła
147 3298 GBP i będzie lokowana przez UWC International tak, aby zapewnić
Towarzystwu dobry zysk z których będą finansowane dopłaty do stypendiów w
szkołach UWC. Komisja Rewizyjna uznała to za dobry krok w kierunku pomnażania
majątku Towarzystwa.
Rachunek zysków i strat – Przychody (108 422,11 zł)
Przychody z działalności statutowej wyniosły 100 836,80 zł.
Złożyły się na to przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego czyli:
darowizny na fundusz stypendialny (24 404,77 zł), wpłaty 1% (38 727,84 zł),
darowizny bez specjalnego przeznaczenia (1 250,62 zł), składki członkowskie
(6 602,77 zł) i grant TechSoup (1 712,80 zł) oraz przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego czyli: wpłaty na reunion (23 638 zł) oraz przychody z opłat
kwalifikacyjnych (4 500 zł).
W 2017 r. Towarzystwo uzyskało przychód z odsetek z lokat w wysokości 7 585,31 zł.
Komentarz: Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że darowizny i wpłaty z 1% są
większe niż w roku 2016. Zanotowano również wzrost wpływów z tytułu składek
członkowskich. Komisja ma nadzieję, że nie jest to wyłącznie skutek roku wyborczego
i że taka tendencja utrzyma się w latach następnych. W 2017 r. w porównaniu z
rokiem poprzednim znacznie zmalały przychody finansowe z lokat na co miało wpływ
niższe oprocentowanie oferowane przez bank.
Rachunek zysków i strat – Koszty (106 938,13 zł)
Koszty z działalności statutowej wyniosły 64 255,37 zł.
Koszty dzielą się na koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
(40 617,37 zł) i koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego (23 638 zł).
Wśród tych pierwszych najwięcej wydatkowano na organizację kwalifikacji
(19 618,09 zł), organizację spotkania świątecznego (8 036,20 zł) i dopłatę do reunion
(5 909,00 zł). Pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej to: wydatki na
promocję (2 132,09 zł), wydatki związane ze spotkaniem w ambasadzie (1 927,27zł),
koszty organizacji warsztatów dla młodzieży TechSoup (1712,80 zł), wynajem sal na
Walne (861 zł) i wydatki na stypendystów (420,92 zł).
Koszt odpłatnej działalności pożytku publicznego to koszt reunion pokryty przez
uczestników (23 638 zł).
Dodatkowe koszty to: koszty administracyjne w tym usługi księgowe i bankowe oraz
koszt domeny www (8 187,69 zł), koszty operacji finansowych – różnice kursowe
(398,73 zł) oraz koszty operacyjne (34 096,34 zł).
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Komentarz: Kwota 34 096,34 zł (pozostałe koszty operacyjne) to przeksięgowanie
środków z aktywów obrotowych na aktywa trwałe, aby zwiększyć kwotę Funduszu
Żelaznego do 710 000 zł i przekazać ją w zarządzanie do UWC International.
Zwiększyło to znacznie łączne koszt poniesione przez Towarzystwo w stosunku do
2016 r.
W 2017 r. część wydatków związaną z działalnością statutową Towarzystwa
sfinansowano z odpisów 1% (37 622,65 zł). Małe wydatki na stypendystów wynikają z
tego, że większość tych należności została uregulowana w I kwartale 2018 r.

Po zapoznaniu się z dokumentacją merytoryczną i finansową za 2017 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
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