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SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA WSZYSTKICH RODZICOW 
SOBOTA, 24 LISTOPADA 2012 
 

1. Powitanie zebranych 
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego Rafał Banasiuk, witając serdecznie 
obecnych rodziców i gości, i dziękując im za przybycie. 
 

2. Wybór przewodniczącego, asesorów i sekretarza 
Przewodniczącym zebrania został Andrzej Formaniak, asesorami: Ewa Chodzko-Zajko i Dorota 
Favre, sekretarzami:  Edyta Krol i Danuta Ryland  
Anadrzej Formaniak zaproponowal powolanie Komisji Skrutacyjnej.  Do Komisji zgłoszono 
następujące osoby: Grzegorza Tarasewicza, Jaceka  Chmurę oraz asesorów 
 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad 
Przyjęto jednogłośnie. 
 

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Wszystkich Rodziców z dnia 11/11/2011 
Przyjęto bez zastrzeżen. 
 

5. Sprawozdania 
Sprawozdanie za rok 2011/12 przedstawiła Dyrektor szkoły, Renata Chudzik 
Sprawozdanie za rok 2011/12 przedstawił Prezes, Rafał Banasiuk 
Sprawozdanie finansowe za rok 2011/12 przedstawił Skarbnik, Justyna Matysiak-Belz 
Powyższe sprawozdania zostały umieszczone w załącznikach. 
 

6. Komisja Rewizyjna – Magda Włodarczyk-Sroka i Stuart Ryland w pełni potwierdzili wynik 
finansowy szkoły. Przekazali gorące podziękowania dla Skarbnika i księgowych za duży wkład 
pracy w przygotowaniu preliminarza i fachowe prowadzenie finansów szkoły. 
 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 
Jarek Skręta zadał pytanie Justynie Matysiak-Belz jak i gdzie rozlokowane są fundusze szkoły. 
Justyna Matysiak-Belz poinformowała zebranych o kontach bankowych. £50,000 umieszczonych 
jest w RBS (inwestycja 3-letnia), £40,000 w Principality  (konto 7 dniowe), c. £20,000 – 30,000 w 
Scottish Widows, reszta na koncie Barclays. Całkowita kwota  wynosi £154,363.39 
 
Jarek Skręta zadał pytanie Rafałowi Banasiuk czy szkoła ma zabezpieczoną przyszłość w St. 
Benedict’s. Rafał Banasiuk poinformował, że na razie nie ma realnych zagrożeń a władze 
polskiej szkoły robią wszystko aby utrzymać dobre stosunki ze szkołą St Benedict’s. Andrzej 
Rumun dodał, że szkoła ma finansowe rezerwy na wypadek wypowiedzenia wynajmu. Zgodnie z 
kontraktem Polska Szkoła ma zagwarantowany rok wypowiedzenia najmu.. 
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8. Przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Trustees) 
 
Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie. 
 

9. Wybór nowego Zarządu (Trustees) na rok 2012/13 

9.1 Przedstawienie roli Trustees/Powierników 
 Rafał Banasiuk przedstawił role Trustees/Powierników, i zaznaczył, że osoby te ponoszą 
 prawną odpowiedzialność za działalność szkoły oraz są niezbędni do sprawnego 
 kierowania szkołą. 
 
9.2 Prezentacja kandydatów na Powierników 

Nowi kandydaci przedstawili się: Beata Bartosiak, Robert Biegała, Małgorzata Drwięga. 
Rafał Banasiuk przedstawił pozostałych Powierników ubiegających się o ponowny wybór.  

 
9.3 Wybór Trustees/ Powierników 

Wydano 55 mandatów. Podliczono zebranych w momencie glosowania – 55 osoby. 
Jednogłośnie głosowano na całą listę kandydatów. 

 
10. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2012/13 

Magda Włodarczyk-Sroka  i Stuart Ryland wyrazili gotowość pełnienia tej funkcji na następny rok.  
Uzyskali jednogłośne poparcie. 
 

11. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2013/2014 i dyskusja nad preliminarzem 
Justyna Matysiak-Belz zaznaczyła, że wpływy z opłat za szkołę będą niższe w roku 2013/14 ze 
względu na mniejszą ilość klas i zwiększoną liczbę rodzeństwa. Zaznaczyła również, że szkoła 
ma dużo pomysłów na zgromadzenie dodatkowych funduszy np. organizując imprezy. 
Justyna Matysiak-Belz poinformowała, że pensje nauczycieli snie były podnoszone od 2008. W 
związku z tym uchwalono podwyżkę dla nauczycieli. Wydatki te wzrosną o 10%. Planowany 
wynik finansowy przyniesie deficit. W związku z tym w roku 2013/14 opłaty za szkołe 
prawdopodobnie będą podniesione ok. £20 od dziecka. 
 
Jarek Skręta zadał pytanie czy proponowana podwyżka za szkołę będzie w skali rocznej czy 
semestralnej. 
Justyna Matusiak-Belz potwierdziła, że podwyżka za szkołę będzie £20 za rok za dziecko. 
 
Joanna Rutkowska zadała pytanie o ile zostaną podniesione pensje nauczycieli.  
Justyna Matysiak-Belz odpowiedziała, że pensje nauczycieli będą podniesione o 10%. 
Poinformowała rownież, że nauczyciel zaczynając pracę w szkole dostaje £35 wynagrodzenia za 
każdą przepracowaną sobotę.  

 Preliminarz na rok 2012/13 został jednogłośnie przyjęty.  
 

12. Przyjmowanie zgłoszeń na Członków Wspierających Zarządu 
Rafał Banasiuk zaprosił rodziców do zgłaszania się na Członka Wspierającego. 
Zglosił się Pan Krzysztof Kacprzak 
 

13. Wolne wnioski 
Wolnych wniosków nie było. 
Dyrektor, Renata Chudzik podziękowła Izie Kowalskiej, która w tym roku odeszła, za jej pomoc i 
wsparcie dla szkoły. Przez wiele lat Iza pełniła rolę sekretarza Zarządu i organizowała imprezy 
szkolne.  
 

14. Zakończenie zebrania 

Rafał Banasiul podziękował Andrzejowi Formaniakowi za prowadzenie zebrania oraz 
podziękował assesorom, sekretarzom i Komisji Skrutacyjnej. 




