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Sprawozdanie Skarbnika 

 

Walne Zabranie  

21 listopada 2015 

 

 

Powitanie i podziękowania 

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Nowak, jestem Skarbnikiem szkoły od 

roku 2014. 

Na początku chciałabym podziękować całemu Zarządowi Powierników za zaufanie jakim mnie 

obdarzyli powierzając mi tę funkcje. Dziękuję poprzedniemu skarbnikowi, Panu Robertowi Biegale za 

przekazanie funkcji oraz niezbędnych informacji, Pani Prezes Joasi Kalinieckiej-Williamson oraz Pani 

Wice Prezes Nunie Staniaszek za ogromną pomoc i wsparcie w każdej sytuacji.  

Dziękuję członkom Komitetu Finansowego, który spędzają długie wieczory nad rozwiązywaniem 

bieżących spraw finansowych.  

Ogromne podziękowania składam na ręce Pań z księgowości: Pani Joli Nowackiej, Małgosi Czapla oraz 

Iwonie Stan. Wszystkie Panie pracują bardzo ciężko, aby upewnić się, że wszystkie operacje 

finansowe są przeprowadzane sprawnie, że pracownicy otrzymują regularne wynagrodzenia oraz że 

opłaty za czesne są zbierane bez opóźnień.  Szczególnie dziękuję Paniom: Joli Nowackiej oraz Iwonie 

Stan, które po kilku latach pracy zdecydowały się nas opuścić w tym roku. Obie Panie wykazały się 

ogromnym profesjonalizmem i ich odejście z pracy jest ogromną stratą dla szkoły. Nie mniej jednak, 

życzymy obu Paniom wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.  
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Dziękuje również Wam, Rodzicom, za wsparcie, jakim obdarzacie naszą szkołę. To dzięki Wam, szkoła 

istnieje już 65 lat i życzę, aby przy tak wspaniałej społeczności, mogła przetrwać jeszcze, co najmniej 

kolejne 65 lat. 

Przedstawię Państwu sprawozdanie z działalności finansowej w roku 2014-15. 

Suma Przychodów wyniosła łącznie £189,223 i była niższa niż w roku poprzednim o 7%. 

Suma Wydatków wyniosła £194,391 i była niższa o 6% niż w roku ubiegłym.  

Wynik finansowy na całokształcie działalności na dzień 31 sierpnia 2015 zamknięto stratą w wysokości 

£-5,167. 

Przychody 

Przychody szkoły były zrealizowane z następujących źródeł: 

- składki czesnego za szkołę 

- zbieranie funduszy poprzez organizowanie kiermaszy, loterii oraz imprez okolicznościowych 

- dofinansowania z zewnętrznych źródeł 

- sprzedaż w szkolnym sklepiku 

 Zysk z tytułu czesnego, który stanowi główny składnik przychodów,  wyniósł £147, 162 i był 

niższy niż zakładano w budżecie. Strata w budżecie spowodowana jest liczbą umorzeń 

czesnego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 Wzrost przychodów przyniosła działalność sklepiku szkolnego, dzięki czemu uzyskano dochód 

w wysokości £3,882 

 Fundusze uzyskane poprzez organizowanie imprez okolicznościowych wyniosły łącznie 

£3,656. 

Dofinansowanie: 

Podobnie jak w latach poprzednich, dodatkowym składnikiem przychodów były fundusze 

otrzymane od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie dla szkół 

nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce,  w Wielkiej Brytanii” finansowany 

ze środków MSZ w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014tym 
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roku, realizowany we współpracy z Polską Macierzą Szkolną.  

Otrzymano refundacje na następujące cele: 

 dotacja na koszty wynajmu budynku  £    19,850.28  

 dotacja na nagrody dla nauczycieli  £      6,720.00  

 dotacja na zakup podręczników  £      2,450.00  

                             

                             Razem:  £    29,020.28 

 

W porównaniu do roku ubiegłego, dotacja otrzymana w roku 2014-2015, w łącznej kwocie 

£29,020.28 była niższa o -46% od dofinansowania otrzymanego w roku poprzednim 2013-14. 

Wydatki 

W roku 2015 suma kosztów wyniosła £194,391 i była niższa o 6%, niż w roku 2014. 

Analiza wydatków na podstawie poniesionych kosztów w przeliczeniu na 1 ucznia w roku 2014/15 

wyniosła £314.04.  

(niech państwo porównają to z obecną opłatą za jedno dziecko – 290 funtów za rok, za pierwsze 

dziecko) 

Struktura wydatków składa się z następujących obszarów: 

1. Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w roku 2015 wyniosły łącznie 

£117,091.88. Podstawowe wynagrodzenia w okresie od września 2014 do sierpnia 2015 

wyniosły £109,401.88. Dodatkowym elementem była nagroda dla nauczycieli przyznana przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie dla Szkół Polonijnych”. 

 

2. Ubezpieczenie personelu dydaktyczno-administracyjnego oraz zarządu szkoły, szkolenia oraz 

obowiązkowe poświadczenia o niekaralności. 
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3. Koszt wynajęcia lokalu oraz opłat eksploatacyjnych  

 

4. Zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych -  zapewniono podręczniki dla 620 uczniów. 

 

5. Pozostałe: 

 

 Wycieczki do teatru – w ubiegłym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość 

uczestnictwa w przedstawieniu „Zemsta”, „Kot w butach”, spektaklu „Pan 

Tadeusz”. Szkoła zorganizowała również wyjazd do Polish War Memorial oraz 

Battle of Britain Bunkier RAF.  

 

 Nagrody/Dyplomy/Świadectwa oraz inne prezenty dla uczniów i nauczycieli  

 

 Usługi kopiowania pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć lekcyjnych   

 

 Szkoła pokryła koszty utrzymania oprogramowania kadrowo-księgowego oraz 

zakupu oprogramowania antywirusowego oraz nowych głośników 

 

 Pozostałe koszty wynikają w bieżącej działalności szkoły i obejmują usługi 

telefonu komórkowego, strony internetowej, opłat bankowych, kosztów 

administracyjnych, artykułów papierniczych, a także wszelkich pomocy 

zapewniających funkcjonowanie szkoły.  

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ROKU 2014/15. 

Suma po stronie przychodów w roku 2014-15 wyniosła £189,223, czyli o £21,523, to jest. 13% więcej 

niż zakładano w budżecie (£167,700). 

Koszty działalności szkoły wyniosły łącznie £194,392, w porównaniu do zakładanych wydatków w 

łącznej kwocie £178,000, to jest różnica -£16,391 więcej niż zakładano (9%). 
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Wynik finansowy na całokształcie działalności zamknięto stratą w wysokości -£5,167. Jednak pomimo 

straty w ostatnim roku, pozycja finansowa szkoły jest dobra ze względu na posiadane rezerwy. 

W roku 2014-15 szkoła ulokowała £40,000 na inwestycji FTSE 100 z gwarantowaną kwotą wkładu na 

okres 3 lat. 

Stan gotówkowy oraz środków na rachunkach bankowych wyniósł £197,393 

Przedpłaty na przyszły rok wyniosły £1,752. 

 

Dziękuję za uwagę. 


