Sprawozdanie merytoryczne za okres: 1.01.12-31.12.12
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
Adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 73 p. 9
Nr KRS: 128672
Regon: 006240165
Data uzyskania statusu opp: 18.11.2005
W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.12 do 31.12.12 pracą Towarzystwa kierował Zarząd w
składzie:
Przewodnicząca:
Wiceprzewodniczący:
Wiceprzewodnicząca:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu:

Barbara Boroń
Piotr Hołysz
Karolina Augustyniak
Joanna Kamińska
Bogumił Giertler

Organ nadzoru – Komisję Rewizyjną w okresie sprawozdawczym reprezentowali: Krystyna
Troszczyńska, Małgorzata Wróblewska, Anna Popławska (do 2.04.2012 ), Ewa Gromnicka (od
19.05.2012 )
Wszyscy członkowie Zarządu pracowali społecznie, nie poniesiono kosztów na ich wynagrodzenia.
Na dzień 31.12.2012 wysokość aktywów i pasywów wyniosła 613 291,65 zł.
Wpływy uzyskane w 2012 wyniosły 78 135,91 zł i pochodziły za składek członkowskich i darowizn
osób fizycznych oraz 1% odpisu podatkowego (31 810,60 zł).
Wydatki poniesione na działalność statutową i administrację wyniosły 99 389,96 zł.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały:
Uchwała nr 1/15.01.2012
Zarząd przyjął bez zastrzeżeń sprawozdanie z zebrania Zarządu z 7 grudnia 2011 r.
Uchwała nr 2/15.01.2012
Członkowie Zarządu postanowili przyjąć Dominika Sznajdera do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.
Uchwała nr 3/15.01.2012
Zarząd zatwierdził i przyjął jako obowiązujący Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej 2012.
Uchwała nr 4/15.01.2012
Zarząd powierzył funkcję przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej 2012 Barbarze Boroń.
Uchwała nr 5/15.01.2012
Zarząd jednomyślnie wybrał Joannę Kamińską i Bogumiła Giertlera na wiceprzewodniczących Komisji
Kwalifikacyjnej 2012.
Uchwała nr 6/9.02.2012
Zarząd przyjął bez zastrzeżeń sprawozdanie z zebrania Zarządu z 15 stycznia 2012 r.
Uchwała nr 7/9.02.2012
Członkowie Zarządu postanowili przyjąć Kingę Skomrę do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego.
Uchwała nr 8/9.02.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli składy komisji na pierwszą turę II etapu kwalifikacji, która
odbędzie się 3 marca 2012 r.
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Uchwała nr 9/9.02.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie postanowili wyznaczyć Aleksandrę Rybkę na przewodniczącą
Komisji Gier i Zabaw.
Uchwała nr 10/9.02.2012
Zarząd bez zastrzeżeń przyjął poprawkę Regulaminu komisji kwalifikacyjnej 2012 zmieniając treść
jego p. 11 cz. I na:
„Oceny komisji kwalifikacyjnej I etapu są agregowane i o zakwalifikowaniu do II etapu
kwalifikacji decyduje suma punktów przyznanych przez członków komisji. Tą drogą do II etapu
kwalifikacji musi zostać zakwalifikowanych przynajmniej 15 lecz nie więcej niż 60 kandydatów,
dla każdego typu szkół (UWC oraz szkoły prywatne).”
Uchwała nr 11/31.03.2012
Członkowie Zarządu zatwierdzili protokół z zebrania Zarządu z 9 lutego 2011 r.
Uchwała nr 12/31.03.2012
Członkowie Zarządu stwierdzają, że Paweł Luberadzki został przyjęty na członka Towarzystwa Szkół
Zjednoczonego Świata z dniem 1 kwietnia 2012 r.
Uchwała nr 13/31.03.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe Towarzystwa
Szkół Zjednoczonego Świata za 2011 r.
Uchwała nr 14/31.03.2012
Członkowie Zarządu zaakceptowali treść umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego oraz
podatkowego, która będzie zawarta pomiędzy Towarzystwem Szkół Zjednoczonego Świata a
kancelarią GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. K oraz GWW Woźny i Wspólnicy Sp. K.
Uchwała nr 15/31.03.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli budżet Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata na
2012 r.
Uchwała nr 16/22.04.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli sprawozdanie z zebrania Zarządu z 31 marca 2012 r.
Uchwała nr 17/22.04.2012
Zarząd postanowił przyjąć do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata następujące osoby:
Agatę Chylińską, Mateusza Króla, Agatę Tomaszewską, Aleksandrę Wiśniewską i Radosława
Wiśniewskiego.
Uchwała nr 18/3.05.2012
W odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z 23 kwietnia br., przesłany Zarządowi 26
kwietnia br., zgodnie z §21 Statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła
Czartoryskiego, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w dniu 19 maja 2012 r.
(sobota) o godz. 15.
Celem zgromadzenia będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowo Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie kilku zapisów do statutu
Towarzystwa oraz przyjęcie sprawozdań Zarządu za 2011 r.
Stosując się do z §20 ust.2 Statutu proponowane zmiany zostaną zamieszczone na stronie
www.uwc.org.pl, gdzie członkowie będą się mogli z nimi zapoznać.
Zarząd zamieści na stronie internetowej stowarzyszenia wzór pełnomocnictwa udzielonego innemu
członkowi Towarzystwa, jeśli on osobiście nie będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy w określonym powyżej terminie nie stawi się co najmniej połowa członków
Towarzystwa Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w dniu 19 maja 2012 r.
(sobota) o godz. 15.15.
Zebranie w obu terminach odbędzie się w siedzibie spółki Europrofes, ul. Sielecka 22 w Warszawie.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
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1. Wybór władz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (przewodniczącego, sekretarza,
komisji skrutacyjno-wnioskowej)
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez
Przewodniczącego.
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Odczytanie rezygnacji p. Anny Popławskiej.
5. Zgłoszenie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
6. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania merytorycznego i finansowego
za 2011 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu za 2011 r.
9. Podjęcie uchwały nr 1 o przyjęciu sprawozdań Zarządu za 2011 r.
10. Zgłaszanie wniosków dotyczących proponowanych zmian w Statucie.
11. Głosowanie nad wnioskami i przyjęcie odpowiednich uchwał.(uchwały nr 2 i 3)
12. Przyjęcie uchwały nr 4 o ostatecznym brzmieniu statutu.
13. Wolne wnioski
Uchwała nr 19/10.07.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli sprawozdania z zebrania Zarządu z 22 kwietnia 2012 r. i 3
maja 2012 r.
Uchwała nr 20/10.07.2012
Zarząd postanowił przyjąć do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata następujące osoby:
Joannę Kalembę, Jarosława Kalembę i Thomasa Gawła jednomyślnie oraz Karola Wiatrowskiego
większością głosów.
Uchwała nr 21/10.07.2012
Zarząd, na prośbę pani R. Nieradko-Jerzewskiej postanowił opłacić rachunek za pierwszy rok nauki jej
syna Marcina w Red Cross Nordic UWC. Poniesione przez Towarzystwo koszty będą zwracane przez
zainteresowaną w miesięcznych ratach na konto bankowe stowarzyszenia w Pekao SA.
Uchwała nr 22/22.07.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie zdecydowali, że panie Karolina Wilczyńska i Anna Gruszczyńska
dołączą do grona członków Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.
Uchwała nr 23/22.07.2012
Zarząd pozostawia sposób płatności dla UWC Mostar za rok szkolny 2012/2013 do decyzji
p. Piotra Grabowskiego ponieważ Towarzystwo nie ma obecnie wolnych środków, aby założyć
wymaganą kwotę w terminie narzuconym przez szkołę.
Uchwała nr 24/26.08.2012
Członkowie Zarządu przyjęli treść raportu dla UWC International o wprowadzeniu zaleceń National
Committee Development Committee z 4 listopada 2011 r. dotyczących przebiegu Kwalifikacji 2012.
W raporcie przedstawiono plany Zarządu związane z organizacją Kwalifikacji 2013.
Uchwała nr 25/26.08.2012
Zarząd postanawia przeznaczyć 1 500 zł na pokrycie kosztów przejazd Jakuba Nagrodzkiego do
Worth School w Wielkiej Brytanii w roku szkolnym 2012-2013.
Uchwała nr 26/26.08.2012
Członkowie Zarządu jednomyślnie zdecydowali, że Natalia Skorupska, Joanna Witkowska, Renata
Nieradko-Jerzewska, Marcin Jerzewski, Katarzyna Gruszczyńska i Marek Gruszczyński zostają
przyjęci do grona członków Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.
Uchwała nr 27/14.11.2012
Członkowie Zarządu rozpatrzyli deklarację Aleksandry Krawczyk i jednomyślnie zadecydowali o
przyjęciu jej do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.
Uchwała nr 28/14.11.2012
Zarząd wybrał władze Komisji Kwalifikacyjnych na 2013 r.
Szkoły UWC - B. Boroń (przewodnicząca), K. Augustyniak (wiceprzewodnicząca).
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Szkoły prywatne - P. Hołysz (przewodniczący), J. Kamińska (wiceprzewodnicząca).
Uchwała nr 29/2.12.2012
Członkowie Zarządu zatwierdzili protokoły ze spotkań Zarządu z 10 i 22 lipca 2012 r., 26 sierpnia i 14
listopada 2012 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował działania w następujących sprawach:
1. Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielką UWC International Tian Barsey
na temat zasad organizacji kwalifikacji w 2012. Zarząd przedstawił sposób realizacji
zaleceń National Committee Development Committee z 4 listopada 2011 na temat rozdzielenia
kwalifikacji do szkół UWC i szkół prywatnych.
2. Zorganizowano akcję fundraisingową skierowaną do członków Towarzystwa z prośbą pomoc w
sfinansowaniu stypendium do Li Po Chun UWC.
3. Przeprowadzono trójetapową kwalifikację 2012. Zainteresowani musieli zdeklarować się do
jakiego typu szkół będą aplikować.
W pierwszym etapie kwalifikacji prace oceniało 23 absolwentów UWC i zaproszona przez Zarząd
przedstawicielka UWC International Emma Dillon.
Drugi i trzeci etap kwalifikacji prowadzono oddzielnie dla kandydatów do szkół UWC i do szkół
prywatnych. W ich wyniku rekomendowano kandydatów do UWC Adriatic, Mahindra UWC, Red
Cross Nordic UWC, Li Po Chun UWC, Chigwell School, Clifton College, Danube International
School (2 miejsca), Downside School (2 miejsca), Dulwich College, Fyling Hall School, Leweston
School, The Royal Wolverchampton School, Stonyhurst College, Worth School. Łącznie
nominowano 16 uczniów.
4. Zarząd przedstawił UWC International wnioski po przeprowadzeniu rozdzielonej kwalifikacji. Jego
zdaniem nowy sposób aplikacji okazał się niekorzystny dla ruchu UWC i dla kandydujących.
Zmniejszyła się znacznie liczba podań do szkół UWC.
5. Zarząd przyjął propozycję inicjatywy fundraisingowej absolwentów Towarzystwa „United Colby”
sfinansowania w 2012-2014 stypendium dla polskiego ucznia do jednej ze szkół UWC.
Decyzją założycieli: Pawła Brodalki, Bogumiła Giertlera, Szymona Mikulskiego, Adama Musiała,
Magdaleny Stępień i Tomasza Zajączkowskiego beneficjentem została Sonia Wargacka
rekomendowana do Mahindra UWC.
6. 24 kwietnia 2012 Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata zawarło umowę z GWW Woźny i
Wspólnicy Spółką Komandytową oraz GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółką Komandytową
dotyczącą nieodpłatnego świadczenia usług bieżącego doradztwa prawnego oraz usług
doradztwa podatkowego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
7. 9 maja 2012 Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej po rezygnacji Anny Popławskiej
z funkcji członka tej komisji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowane przez
Zarząd dwie poprawki do Statutu Towarzystwa (§20 p.2 i §30 p.2).
8. Doroczne spotkanie stypendystów i absolwentów odbyło się 21-22 lipca w Jakubowie na
Mazurach. Spotkanie odbyło się pod hasłem 50-lecia ruchu UWC. Podczas spotkania wręczono
nominacje stypendialne dla zwycięzców kwalifikacji, zorganizowano panel informacyjny dla
wyjeżdżających po raz pierwszy do szkół za granicą.
9. Złożono wniosek o pomoc finansową do Fundacji PGE „Energia z serca”.
10. Przeprowadzono warsztaty dla pierwszorocznych stypendystów poświęcone aplikacjom na studia
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
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11. Przedstawiciele Zarządu prowadzili opiekę mentorską nad przebywającymi w szkołach uczniami z
Polski.
12. Zarząd przygotował projekt nowej organizacji Kwalifikacji 2013. W oparciu o zalecenia UWC
International i doświadczenia ostatniego konkursu postanowiono przeprowadzić niezależne
eliminacje do dwóch typów szkół. Dla ubiegających się o udział w kwalifikacji przewidziano
oddzielne formularze. Komisja dopuszcza udział kandydata w konkursie do szkół UWC i szkół
prywatnych. Informacja o zmianach została zamieszczona na stronie www.uwc.org.pl.

Zarząd:
Barbara Boroń
Piotr Hołysz

Karolina Augustyniak
Joanna Kamińska
Bogumił Giertler
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Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
za rok 2012

√
√
√
√

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Data wpłynięcia sprawozdania

Miejsce na notatki MPiPS

(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

M. ST. WARSZAWA
Miejscowość

WARSZAWA
Nr faksu

-

TOWARZYSTWO SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA IM. PROF. PAWŁA
CZARTORYSKIEGO
Kraj

Województwo

POLSKA

MAZOWIECKIE

Ulica

Nr domu

NOWY ŚWIAT

72

Kod pocztowy

WARSZAWA

E-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

-

Strona www

KONTAKT@UWC.ORG.PL

WWW.UWC.ORG.PL

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

03.09.2002 R

4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego

03.01.2005 R

5. Numer REGON

M. ST. WARSZAWA
9

Poczta

00-330

Powiat

006240165

6. Numer KRS
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0000128672

BARBARA BOROŃ – PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
7. Skład organu zarządzającego organizacji PIOTR HOŁYSZ – WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
zarządzającego)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych członków organu
kontroli lub nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji

KAROLINA AUGUSTYNIAK – WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
JOANNA KAMIŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU
BOGUMIŁ GIERTLER – CZŁONEK ZARZĄDU
KRYSTYNA TROSZCZYŃSKA – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ
MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, EWA GROMNICKA – CZŁONKINIE
KOMISJI REWIZYJNEJ

TOWARZYSTWO JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
WSPIERAJĄCĄ ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
POPRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ EDUKACJĘ MŁODZIEŻY W DUCHU
TOLERANCJI, OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ.
TOWARZYSTWO STWARZA SZANSĘ SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY BEZ WZGLĘDU NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
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10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych
organizacji na podstawie statutu organizacji)

- ZRZESZANIE BYŁYCH I OBECNYCH UCZNIÓW, ICH
RODZICÓW I NAUCZYCIELI ORAZ CZŁONKÓW SZKÓŁ
ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA ORAZ SZKÓŁ WSÓŁPRACUJĄCYCH Z
TOWARZYSTWEM;
- ORGANIZOWANIE REGULARNYCH SPOTKAŃ BYŁYCH I
OBECNYCH UCZNIÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI ORAZ
CZŁONKÓW SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA ORAZ INNYCH
SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TOWARZYSTWEM A TAKŻE
SYMPATYKÓW TOWARZYSTWA;
- PRZEPROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ KWALIFIKACJI
STYPENDIALNEJ DO SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA ORAZ
INNYCH SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TOWARZYSTWEM;
- FUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA I INNYCH SZKOŁACH
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z TOWARZYSTWEM ORAZ W CELU
FINANSOWANIA KOSZTÓW DOJAZDU I KIESZONKOWEGO
STYPENDYSTOM O TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ;
-PROWADZENIE DZIAŁAŃ DLA UTWORZENIA SZKOŁY
ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA W POLSCE;
- POPULARYZOWANIE MYŚLI ZAŁOŻYCIELSKIEJ SZKOŁY
ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA I IDEI EDUKACJI
MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ POPULARYZUJĄCEJ EDUKACJĘ W SZKOŁACH
ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA I INNYCH SZKOŁACH
MIĘDZYNARODOWYCH NA POZIOMIE ŚREDNIM I WYŻSZYM;
- PROMOWANIE IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W
SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW,
SEMINARIÓW I SZKÓŁ LETNICH DLA MŁODZIEŻY W TYM
RÓWNIEŻ WE WSPÓŁPRACY Z PODOBNYMI ORGANIZACJAMI W
KRAJU I ZA GRANICĄ;
- PROWADZENIE PROGRAMÓW BADAWCZYCH, INFORMACYJNYCH,
WYDAWNICZYCH, KONFERENCYJNYCH I SEMINARYJNYCH
SŁUŻĄCYCH ZDOBYWANIU I UPOWSZECHNIANIU WIEDZY NA
TEMAT ZJAWISK SPOŁECZNYCH, EKONOMICZNYCH I
POLITYCZNYCH;
- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZALECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ;
- UCZESTNICTWO W INNYCH ORGANIZACJACH
MIĘDZYNARODOWYCH JEŻELI NIE NARUSZA TO ZOBOWIAZAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH, KTÓRYCH
RZECZPOSPOLITA JEST STRONĄ.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 1. FUNDOWANIE STYPENDIÓW I POMOC MATERIALNA DLA
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem
wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

UCZNIÓW SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA;
2. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ OBECNYCH I BYŁYCH
STYPENDYSTÓW TOWARZYSTWA SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO
ŚWIATA, ICH RODZICÓW, NAUCZYCIELI ORAZ
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TOWARZYSTWA;
3. PRZEPROWADZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ KWALIFIKACJI
STYPENDIALNEJ.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

STYCZEŃ-MARZEC - PRZEPROWADZENIE TRZYSTOPNIOWEJ, OGÓLNOPOLSKIEJ
KWALIFIKACJI STYPENDIALNEJ DLA LICEALISTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ
ZNACZĄCYMI OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI, KTÓRYM TOWARZYSZĄ ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE, OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE, SPORTOWE;
STYCZEŃ-SIERPIEŃ - OPRACOWANIE NOWEJ FORMUŁY KWALIFIKACJI ZGODNIE Z
ZALECENIAMI NATIONAL COMMITTEE DEVELOPMNENT COMMITTEE;
MARZEC - POWSTANIE INICJATYWY FUNDRAISINGOWEJ ABSOLWENTÓW
TOWARZYSTWA "UNITED COLBY" JAKO ODZEW NA APEL ZARZĄDU O POMOC
FINANSOWĄ;
KWIECIEŃ - PODPISANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO
ORAZ PODATKOWEGO PRO BONO Z KANCELARIĄ GWW LADZIŃSKI, CMOCH I
WSPÓLNICY SP.K. ORAZ GWW WOŻNY I WSPÓLNICY SP. K.
KWIECIEŃ - PODJĘCIE UCHWAŁY O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW PO WYCOFANIU SIĘ ANNY POPŁAWSKIEJ ZE SKŁADU KOMISJI
REWIZYJNEJ;
MAJ - PRZEPROWADZENIE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, WYBORY
UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMISJI REWIZYJNEJ, WPROWADZENIE DWÓCH POPRAWEK DO
STATUTU;
LIPIEC - "REUNION 2012" - DOROCZNE SPOTKANIE STYPENDYSTÓW,
ABSOLWENTÓW TOWARZYSTWA I ICH RODZICÓW ODBYŁO SIĘ W JAKUBOWIE NA
MAZURACH ;
SIERPIEŃ - PRZYGOTOWANIE RAPORTU DLA UWC INTERNATIONAL OFFICE O
WPROWADZONYCH ZMIANACH W ORGANIZACJI KWALIFIKACJI 2012;
LISTOPAD - OPRACOWANIE TERMIARZA KWALIFIKACJI 2013;
GRUDZIEŃ - ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW DLA STYPENDYSTÓW MA TEMAT
SKŁADANIA APLIKACJI NA STUDIA W WIELKIEJ BRYTANII I STANACH
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.
CAŁY ROK - POZYSKIWANIE MIEJSC STYPENDIALNYCH W MIEDZYNARODOWYCH
SZKOŁACH LICEALNYCH SIECI UNITED WORLD COLLEGES ORAZ PRYWATNYCH
SZKOŁACH W AUSTRII I WIELKIEJ BRYTANII, ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA
DOPŁATY DO TYCH MIEJSC, NA KOSZTY DOJAZDU DO SZKÓŁ I KIESZONKOWE,
OPIEKA MENTORSKA NAD STYPENDYSTAMI, WYDAWANIE NEWSLETTERA,
ORGANIZACJA AKCJI FUNDRAISINGOWYCH;

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

CAŁY KRAJ

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki
publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej

tak
nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp.

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby
fizyczne

427

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
prawne

-

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż
3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)

- ZDOBYWANIE MIEJSC STYPENDIALNYCH W SZKOŁACH
ŚREDNICH ZA GRANICĄ I OGÓLNOPOLSKA KWALIFIKACJA
STYPENDIALNA KANDYDATÓW-POLSKICH LICEALISTÓW NA
TE MIEJSCA
- OPIEKA NAD STYPENDYSTAMI PODCZAS NAUKI ZA
GRANICĄ
- POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DOPŁATY DO
STYPENDIÓW W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

Kod PKD:

0856

Kod PKD:

0856

Kod PKD:

0856

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez CAŁY KRAJ I ZAGRANICA
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

tak
nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej
pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaiącego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację odpłatnej działalności pożytku
publicznego

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

tak
nie

-

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

-

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo",
„cały kraj", „zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

102593,40 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

39594,60 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej

0 zł

4. Przychody z działalności finansowej

24456,99 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

31810,60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
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0 zł

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

0 zł

b) ze środków budżetu państwa

0 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0 zł

d) z dotacji z funduszy celowych

0 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

3030,70 zł
3030,70 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

0 zł

c) z darowizn od osób prawnych

0 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0 zł

e) ze spadków, zapisów

0 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)

0 zł

g) z nawiązek sądowych

0 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0 zł

8. Z innych źródeł

3700,00 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

0 zł
0 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej
w poprzednich okresach sprawozdawczych
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem

0 zł
31810,60 zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1

-

0 zł

2

-

0 zł

3

-

0 zł

4

-

0 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą
1

-

0 zł

2

-

0 zł

3

-

0 zł

4

-

0 zł

Koszty ogółem:

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

101828,77 zł

0 zł

87573,34 zł

0 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0 zł

0 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 zł

0 zł

11816,62 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2438,81 zł

0 zł

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

w
tym:

W tym:
wysokość kosztów
finansowana
z 1 % podatku
dochodowego
od osób fizycznych

d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne
świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej
z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

-> jakich?

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej
działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 43, poz. 226)
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tak
nie

własność
użytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

0 osób

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są
już zatrudnione w organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie, należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5
w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

0 etatów

1 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)
tak

1. Organizacja ma członków

nie
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

3. Zmiana członkostwa w organizacji

427 osób fizycznych
0 osób prawnych
organizacja pozyskała 21 członków
organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji,
niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy
niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

80 osób

a) członkowie organizacji

70 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

5 osób

e) inne osoby

5 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

15 osób
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji
w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji

10 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej










0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

5 osób

e) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

0 zł

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

nagrody

0,00 zł

premie

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

0 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

0 zł
0 zł
0 zł
0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł
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7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

-

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji — wówczas należy wpisać te uwagi
w przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
tak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek
samorządu terytorialnego

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zadania

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł
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IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp. Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

0,00 zł

2

-

0,00 zł

3

-

0,00 zł

4

-

0,00 zł

5

-

0,00 zł

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa spółki

Lp.

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji
w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

-

-

0%

0%

2

-

-

0%

0%

3

-

-

0%

0%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

-

2

-

3

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Data zakończenia
kontroli

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

tak
nie

5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

BARBARA BOROŃ
PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU,
KAROLINA AUGUSTYNIAK
WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

16.04.2013 r
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Miejsce na pieczęć organizacji, jeśli
organizacja posiada pieczęć

