SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności
TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY
za rok obrotowy 2011/2012
(okres od 1 września 2011r. do 31 sierpień 2012r.)

1. Informacje ogólne o Towarzystwie Oświatowym im. Cecylii PlaterZyberkówny
1.1. Nazwa: Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny (dalej: Towarzystwo)
1.2. Siedzia i adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26
1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 6 czerwiec 2002r.;
wcześniejsza rejestracja: 02.11.1990r. rejestr stowarzyszeń RST Nr 845; Towarzystwo
kontynuuje działalność stowarzyszenia powołanego w 1921r. przez hr. Cecylię PlaterZyberkównę;
1.4. Status organizacji pożytku publicznego – posiada od 2004r.
1.5. Nr KRS – 0000116579
1.6. REGON – 006223860; NIP 5260020367

2. Dane dotyczące członków Zarządu Towarzystwa:
1)
2)
3)
3)
4)
5)
6)
7)

Maciej Roszkowski – Prezes
Ewa Skowrońska – Sekretarz do dnia 12.06.2012 r.
Marta Warakomska – Sekretarz od dnia 1.07.2012 r.
Paulina Szymańska- Skarbnik
Małgorzata Cacek – Członek Zarządu
Maria Korolec- Członek Zarządu
Marta Opanowska- Członek Zarządu
Krystyna Sieroszewska- Członek Zarządu.

3. Cele statutowe Towarzystwa
Towarzystwo jest kontynuatorem idei katolickiego Towarzystwa Oświatowego działającego w
latach 1921 – 1950. Zgodnie z § 6 Statutu Towarzystwo działa na rzecz oświaty i kultury
wprowadzając w życie myśl społeczną Cecylii Plater-Zyberkówny. W procesie wychowawczym
wspomaga tworzenie ugruntowanego intelektualnie światopoglądu młodzieży opartego na etyce
chrześcijańskiej i światłej tradycji ojczystej; formuje postawę otwartą i obywatelską oraz tworzy
nawyk rzetelnej pracy.

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
4.1. Stosownie do postanowienia § 7 Statutu dla realizacji celów opisanych wyżej w pkt. 3.
Towarzystwo:
1) zakłada i prowadzi placówki oświatowe:
a) oddziały przedszkolne w szkołach,
b) szkoły podstawowe,
c) gimnazja,

d) licea ogólnokształcące,
e) inne placówki kształcenia,
2) prowadzi działalność w zakresie praktyki lekarskiej i działalność pielęgniarek w prowadzonych
przez siebie placówkach oświatowych.
Towarzystwo może ponadto:
- zakładać i prowadzić placówki kulturalne i opiekuńcze,
- organizować szkolenia edukacyjne dla nauczycieli oraz poradnictwo dla młodzieży i
rodziców w zakresie form kształcenia i wychowania,
- prowadzić działalność wydawniczą, biblioteczną i działalność archiwów innych niż
publiczne,
- udzielać pomocy materialnej w postaci stypendiów i zapomóg uczącym się dzieciom i
młodzieży,
- zakładać fundacje przeznaczone dla wspierania inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb dzieci i
młodzieży zgodnie z ideą Towarzystwa,
- współpracować z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.

4.2. Główną formą działalności Towarzystwa jest prowadzenie szkół. Towarzystwo jest aktualnie
właścicielem i organem prowadzącym dla trzech szkół żeńskich im. Cecylii Plater Zyberkówny:
Prywatnej Żeńskiej Szkoły Podstawowej Nr 78, Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum oraz
Prywatnego Żeńskiego Liceum, mieszczących się w budynkach stanowiących własność
Towarzystwa, położonych przy ul. Pięknej 24/26. Szkoły prowadzone przez Towarzystwo mają
status szkół katolickich od 14.01.2010 r. na podstawie dekretów Arcybiskupa Metropolity
Warszawskiego. Do szkół Towarzystwa w okresie sprawozdawczym uczęszczało łącznie 198
uczennic, w tym do Szkoły Podstawowej 163 do Gimnazjum 22 oraz do Liceum 13. Towarzystwo
w 2007r. powołało placówkę kształcenia pn. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Centrum
prowadzi dodatkowe odpłatne zajęcia fakultatywne z różnych przedmiotów oraz zajęcia z języków
obcych dla dzieci i młodzieży.
Towarzystwo jest pracodawcą dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i w Centrum oraz dla
pracowników administracji.

5. Działalność gospodarcza
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS z dnia 10 kwietnia 2009r. Towarzystwo wpisane zostało do rejestru przedsiębiorców w
związku z działalnością gospodarczą, przedmiotem której jest wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20). W okresie sprawozdawczym
Towarzystwo wyłącznie wynajmowało lokale (nie wykorzystywane przez szkoły) znajdujące się w
budynkach stanowiących własność Towarzystwa.

6. Uchwały Zarządu
Zarząd jako organ wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 14 posiedzeń Zarządu. Podjęto łącznie 30 uchwał.

7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
7.1. Przychody z odpłatnej działalności statutowej (opłaty za naukę - wpisowe i czesne, opłaty za
dodatkowe zajęcia, kursy) wyniosły: 2.227.130,80 zł
7.2. Składki członkowskie: 939,00 zł
7.3. Darowizny: 28.803,40 zł
7.4. Środki pochodzące z budżetu gminy (dotacje do uczennic) 1.001.275,62 zł
7.5. Wpłaty otrzymane z tytułu odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych: w

2011/2012r. – 20.390,20 zł; wpłaty z tego tytułu w całości przeznaczone są na wyposażenie szkół w
infrastrukturę informatyczną i pomoce naukowe;
7.6. Odsetki bankowe (lokaty i inne): 34.179,40 zł
7.7. Pozostałe przychody (w tym odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach czesnego):
45.795,85 zł
7.8. Z działalności gospodarczej (wynajem lokali użytkowych) Towarzystwo uzyskało przychód w
wysokości 480.580,56 zł; dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na
działalność statutową;
7.9. Przychody z działalności gospodarczej w stosunku do przychodów z pozostałych źródeł
stanowią 14,00 %.

8. Informacja o poniesionych kosztach
8.1. Na realizację celów statutowych wydatkowano ogółem 2.314.707,07 zł, w tym m.in.:
a) wynagrodzenia dla nauczycieli (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne):
2.009.237,76 zł.
b) badania lekarskie pracowników: 2.654,60 zł
c) szkolenia dla nauczycieli 2.988,00 zł
d) fundusz stypendialny dla uczennic osiągających dobre wyniki w nauce i/lub znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej: 44.450,00 zł
8.2. Tytułem kosztów administracyjnych (prowadzenie biura Towarzystwa, obsługa
administracyjna szkół, obsługa księgowo/finansowa oraz obsługa prawna) poniesiono wydatki w
kwocie ogółem 1.877.654,80 zł, w tym:
a) wynagrodzenia pracowników administracji/księgowości (umowy o pracę, umowy
cywilno-prawne): 445.774,90 zł
b) opłaty za energię i pozostałe usługi obce (telefony, poczta, ubezpieczenia, ochrona,
koszty bankowe, inne), koszty napraw/remontów, materiały: 824.800,28 zł
c) amortyzacja – 293.795,86 zł
d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.146,16 zł
8.3. Tytułem składek na PFRON Towarzystwo poniosło wydatki w kwocie 48.589,00 zł.
8.4. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Towarzystwo poniosło w okresie
sprawozdawczym koszty w wysokości 179.596,73 zł, w tym m.in. 24.084,00 zł z tytułu podatku od
nieruchomości
8.5. Pozostałe koszty wyniosły 22,951,87 zł. – koszty operacyjne

9. Dane liczbowe o zatrudnieniu
9.1. Towarzystwo zatrudniało łącznie 69 pracowników na podstawie umów o pracę, w przeliczeniu
na etaty – 55,10 , w tym:
a) na stanowisku dyrektora/wicedyrektora szkoły - 2 osoby,
b) na stanowisku dyrektora administracyjno-finansowego – 1 osoba
c) na stanowisku nauczyciela - 57 osób,
d) na stanowisku sekretarza szkół – 2 osoby,
e) na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-finansowych - 1 osoba,
f) na stanowisku samodzielnej księgowej – 2 osoby,
h) na stanowiskach pracowników fizycznych (konserwator, sprzątaczki) - 4 osoby.
9.2. Towarzystwo nie zatrudnia pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej.
9.3. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wynosiła 2.278.569,26 zł, tytułem odpisu

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.146,16 zł.
9.4. Członkowie Zarządu i członkowie pozostałych organów Towarzystwa (Komisji Rewizyjnej i
Komisji ds. Członkowskich) nie pobierają wynagrodzenia. Członkowie władz mają prawo do
zwrotu uzasadnionych kosztów. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono z tego tytułu żadnej
kwoty.
9.5. Tytułem wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) Towarzystwo
wydatkowało kwotę 176.443,40 zł.
9.6. Składki ZUS od umów o pracę i zleceń – 420.298,73 zł.

10. Informacja o majątku Towarzystwa
10.1. Towarzystwo jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu przy ul. Pięknej 24/26 oraz
właścicielem budynków szkolnych posadowionych na tym gruncie.
10.2. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie nabyło nieruchomości.
10.3 Towarzystwo nabyło środki trwałe o wartości łącznej – 91.228,86 zł.
10.4. Towarzystwo nie udzieliło pożyczek pieniężnych.
10.5. Towarzystwo posiada lokaty bankowe (kaucje) w łącznej wysokości 73.617,61 zł.
10.6. Towarzystwo nie nabyło obligacji.
10.7. Według sprawozdania finansowego Towarzystwa wartość aktywów wynosi
9.090.160,07 zł, zaś wartość zobowiązań – 423.444,45 zł.

–

11. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
Towarzystwo nie realizowało zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

12. Informacja o rozliczeniach Towarzystwa z tytułu zobowiązań podatkowych
Naliczone podatki ogółem za okres sprawozdawczy- 414.798,26 zł w tym: VAT-7 – 107.711,26 zł,
PIT-4 – 282.701,00 zł, podatek od nieruchomości – 24.084,00 zł, podatek dochodowy od osób
prawnych – 302,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo składało deklaracje podatkowe: PIT-4, VAT-7, CIT-8.
Na dzień 31 sierpnia 2012r. zobowiązania podatkowe za okres sprawozdawczy wyniosły:
19.790,00 zł.
Zaliczka za miesiąc sierpień 2012r. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych –
15.925,00 zł (PIT-4), VAT-7 – 3.563,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 302,00 zł.

13. Informacja o przeprowadzonej kontroli Towarzystwa
Na zakończenie okresu sprawozdawczego przeprowadzona została kontrola wewnętrzna przez
Komisję Rewizyjną naszego Towarzystwa, której wyniki potwierdzają prawidłowość
prowadzonych ksiąg rachunkowych. Stosownie do obowiązujących przepisów sprawozdanie
finansowe Towarzystwa za okres 01.09.2011 – 31.08.2012 nie podlegało obowiązkowemu badaniu
przez audyt zewnętrzny.

………………………………………..
Sekretarz Zarządu
Towarzystwa Oświatowego
im. Cecylii Plater- Zyberkówny

………………………………………………
Prezes Zarządu Towarzystwa Oświatowego
im.Cecylii Plater Zyberkówny

