Sprawozdanie merytoryczne z informacjami finansowymi z działalności
organizacji pożytku publicznego za rok 2019

1. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Siedziba / adres: ul. Tadeusza Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16-678-56-01
Rok założenia: 1909
Data rejestracji w KRS: 23.08.2002 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Nr KRS: 0000127870
Nr NIP: 795-10-56-512
Nr REGON: 000806341
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu:
prezes – mgr inż. Waldemar Wiglusz
wiceprezes – dr hab. Tomasz Pudłocki
wiceprezes – dr Maciej Waltoś (do II 2018 r.)
wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek
sekretarz – mgr Marcin Marynowski
skarbnik – dr Marta Trojanowska
członek zarządu – mgr inż. Grzegorz Poznański
Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – mgr Grzegorz Potoczny
członek KR – mgr Bożena Fortuna-Skibińska
członek KR – dr Bronisław Majgier
członek KR – mgr Maria Osiadacz
członek KR – mgr Łucja Turczak (zmarła X 2017 r.)
Sąd Koleżeński:
przewodniczący - mgr Janusz Motyka
mgr Anita Kowbel
mgr Jan Gugała

2. Cele statutowe Towarzystwa obejmują w szczególności:
1. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.
2. Popularyzowanie nauki i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa i regionu.
3. Rozwijanie zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnego i gospodarczego, w tym miasta Przemyśla.
4. Publikowanie wyników badań naukowych.
5. Popularyzowanie osiągnięć naukowych, wiedzy i kultury oraz promowanie dorobku środowiska naukowego.
6. Podejmowanie działań służących budowie, umacnianiu i promocji Przemyskiego Ośrodka
Akademickiego.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.
1. Prowadzenie specjalistycznych prac naukowo-badawczych o znaczeniu ogólnokrajowym i
regionalnym na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie, organów państwowych, administracji publicznej oraz innych instytucji naukowych, kulturalnych i gospodarczych.
2. Utrzymywanie i prowadzenie biblioteki, wydawnictwa, pracowni i zakładów zatrudniających pracowników.
3. Wydawanie publikacji periodycznych, monograficznych i innych, szczególnie dotyczących
miasta Przemyśla, regionu przemyskiego oraz działalności Towarzystwa.
4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa.
5. Organizowanie zajazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, i wykładów, konsultacji i zebrań publicznych o tematyce naukowej i kulturalnej oraz kursów, szkoleń, wystaw, i prezentacji multimedialnych.
6. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi i instytucjami kulturalnymi w kraju i zagranicą.
7. Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi.
Główne zdarzenia prawne w działalności Towarzystwa w 2019 r. o skutkach finansowych:
• Nie było
Nieodpłatna działalność statutowa:
• Prowadzenie Biblioteki Naukowej Towarzystwa.
Biblioteka gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia czytelnikom księgozbiór oraz zbiory
specjalne. W roku sprawozdawczym prowadzenie biblioteki zostało przekazane w ramach umowy
użyczenia do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. TPN posiada własną stronę internetową,
na której prezentowana jest działalność Towarzystwa, Biblioteki Naukowej oraz Wydawnictwa. Na
stronie znajduje się link do katalogu elektronicznego, czy też do projektów realizowanych z zakresu
digitalizacji. Biblioteka w roku 2019 realizowała dodatkowo 1 zadanie pozyskując dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Rozbudowa kolekcji "Wydawnictwa własne TPN" Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu (12 579 zł)
• Nieodpłatna realizacja przez członków Towarzystwa specjalistycznych prac naukowo-badawczych.
W 2019 r. realizowano badania naukowe z zakresu historii, literatury, jakie będą wykorzystywane w
publikacjach wydawanych przez TPN.

•
L.p.

Posiedzenia naukowe, sesje naukowe i odczyty realizowane w Bibliotece Naukowej TPN:
Prelegent, Autor wystąpienia

Temat/Tytuł wystąpienia

Data

1

Tadeusz Misiak

ZIEMIA PRZEMYSKA - CZĘŚĆ WSCHODNIA
- NA JÓZEFIŃSKIEJ MAPIE TOPOGRAFICZNEJ Z LAT 1779-1783 W PIERWSZYCH LATACH EPOKI ROZBIOROWEJ POD RZĄDAMI
MONARCHII HABSBURSKIEJ

2

dr hab. Tomasz Pudłocki

Australia daleka i bliska

19.03.2019

3

Prof. Przemysławem
Krajewskim

WARSZAWA ZNISZCZONA I ODBUDOWANA
1939–1955

22.03.2019

Aktywność ekonomiczna kupców polskich w Mołmgr Marcin Marynowski dawii i Siedmiogrodzie od XVII do początku XIX
wieku w świetle źródeł rumuńskich

8.04.2019

4

7.02.2019

5

Tadeusz Bystrzak

Prezentacja publikacji o Teodorze Talowskim

15.05.2019

6

mgr Natalia Tarkowska

Utopijna Rzeczpospolita Kosowska - lecznica
doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie
Huculskim na Pokuciu

17.05.2019

7

prof. dr Andrew K. Wise

Maryla Lednicka (1893 - 1947): A Forgotten Polish Artist

18.05.2019

8

prof. dr hab. Michał
Parczewski

Spór o interpretację historyczną cmentarzyska starowęgierskiego z IX?–X w. w Przemyślu

12.06.2019

9

dr Tomasz Zając

Przemyśl lat 1939 – 1945 w fotografii

6.09.2019

10

dr hab. Tomasz Pudłocki, W cieniu katedr i śladami heretyków. Wyprawa do
Langwedocji

9.09.2019

11

mgr Żaneta Niedbała

Przez dziurkę od klucza. Życie codzienne i
towarzyskie w krasiczyńskim zamku w latach
1835–1944

12

ks. płk Jerzy Mokrauz

Prawosławni w Przemyślu – historia i współczesność

8.11.2019

13

prof. dr hab. Michał Parczewski

Dwie zagadki archeologiczne ze Stubna: wielki
kurhan(?) i nowożytna warownia

12.11.2019

14

mgr Marcin Marynowski

"Raz na wozie, raz pod wozem. Polscy kupcy na
mołdawskich szlakach handlowych",

16.12.2019

4.10.2019

Imprezy organizowane były w ramach działalności sekcji naukowych TPN: Sekcji Humanistycznej,
Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, Sekcji Prawa i Administracji Organizacji i Zarządzania.
Podczas spotkań dochodziło do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Prelegenci reprezentowali środowiska naukowe ( pracownicy naukowi, doktoranci) oraz instytucje kultury (archiwa, biblioteki, muzea). Frekwencja podczas spotkań to średnio 20-25 osób. Informacje dotyczące spotkań
umieszczane były na stronie TPN, stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Przemyskiej Biblioteki
Publicznej oraz na portalach społecznościowych. Pojawiały się także krótkie komunikaty na łamach
prasy lokalnej ("Nasz Przemyśl", "Nowiny"). Dodatkowo informację o spotkaniach wysyłano drogą
korespondencji elektronicznej do członków i sympatyków TPN, którzy zgłaszali zainteresowanie

tego typu przedsięwzięciami (baza ok. 70 adresów). Przygotowywane były również plakaty, afisze
umieszczane w gablocie informacyjnej TPN oraz w siedzibach innych instytucji, m.in.: Archiwum
Państwowym w Przemyślu, Przemyskiej Bibliotece Publicznej, Państwowej Wyższej Szkole
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. W trakcie spotkań wykorzystywano sprzęt multimedialny będący własnością TPN, tzn. laptop, rzutnik, tablice,
komputery, drukarkę itp. Koszty realizacji zadania obejmowały również koszty utrzymania i nadzoru lokalu oraz obsługę imprez, które kończyły się po godzinach pracy biblioteki.
Inne imprezy i przedsięwzięcia współorganizowane:

Jewish Life in Interwar Poland – Chosen Aspects (14 II 2019)

Konkurs historyczny Twierdza Przemyśl, Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu (15 III
2019, 22 III 2019)

Polish-Hungarian rapprochement. Between politics, culture and everyday life w I LO im. J.
Słowackiego w Przemyślu (18 III 2019)

dr hab. Tomasz Pudłocki (UJ), wykład pt. Władysław Tarnawski - scholar, translator, polititian w I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu (1 IV 2019)

Konferencja "Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772-1918" (7 V
2019)

Konferencja „Transylvania – yesterday and today: people, cultures, places” w I LO im. J.
Słowackiego w Przemyślu (18 VI 2019)

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiejkonferencja pt. "Tradycja – Innowacyjność – Tożsamość. Przeszłość i teraźniejszość Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu na tle polskiego i
europejskiego ruchu naukowego (1909–2019)" (13 IX 2019 r.)

Podróże Juliusza Słowackiego – wrażenia, kobiety i nieustające natchnienie. Szkic biograficzny w I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu (4 X 2019)

Barbakan Reformacki Z okazji 390-lecia obecności Franciszkanów (Reformatów) w
Przemyślu, Klasztor Franciszkanów (Reformatów) (5 X 2019)

Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918-1923 (24-26 X 2019)

Promocja książki Zenona Harasyma pt. "Tadeusz Rożek - oficer i fotograf" (12 XII 2019)
Odpłatna działalność statutowa:
Wydawanie publikacji periodycznych, monograficznych i innych, szczególnie dotyczących miasta
Przemyśla, regionu przemyskiego oraz działalności Towarzystwa. W roku sprawozdawczym
opublikowano:
•

•
•

Rocznik Przemyski”, t. 55: z. 1 Historia, z. 2 Literatura i Język, z. 3 "Rocznik Przemyski
Historia “For Your Freedom and Ours”: Polonia and the Struggle for Polish Independence",
z.4 Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej,
red. Ł. Chrobak i T. Pudłocki
Józef Tomasz Frazik, Zamek w Krasiczynie
Rus' and Poland (10th-14th centuries), Publication from the 9th International Scientific
Conference, Przemyśl, 5th-8th December, 2018, red. V. Nagirny, T. Pudłocki, ISBN: 978-8361329-25-1

3. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały władz statutowych Towarzystwa.
Walne zebranie Członków TPN odbyło się w dniu 23 marca 2019 r. Przyjęto na nim sprawozdania
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i podjęto następujące uchwały:
1. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
2. w wsprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2018 r.
3. Do siedziby TPN nie wpyneły wnioski z walnego w formie pismenej, co jest
jednoznaczne z brakiem realizacji propozycji z walnego zebrania TPN z roku ubiegłego.
Przychody
I. Przychody ogółem uzyskane w roku 2019 wyniosły
76 330,14 zł
w tym:
1.
składki członkowskie
3 190,00 zł
2.
otrzymane środki na działalność biblioteczną
12 579,00 zł

projekt: Nowe Kolekcje Biblioteki Cyfrowej (dotacja MKiDN) 12 579,00 zł
1.
uzyskane środki na działalność wydawniczą
17 000,00 zł

- dotacje otrzymane na wydanie publikacji naukowych:
 Fundacja ARP
7 000,00 zł
 MKiDN
10 000,00 zł

sprzedaż własnych wydawnictw
3 232,00 zł
1.
inna działalność statutowa w ramach współpracy
10 000,00 zł

MNZP
10 000,00 zł;
1.
darowizny osób fizycznych
10 315,14 zł
- w tym : 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 480,60 zł
2.
pozostałe przychody (wpływy z majątku)
30 014,00 zł
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
0,00zł
Koszty
III. Koszty ogółem w roku 2019 wyniosły:
92 162,29 zł

koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej w tym:
76 061,54 zł
• zadania biblioteczne i projekt Biblioteka Cyfrowa
12 579,00 zł
• Rocznik Przemyski – wydawnictwo własne
10 000,00 zł
• zadanie wydanie egz.sygnalnych publikacji pt. „Zamek w Krasiczynie“ 7 000,00 zł

koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej
wydawanie publ. nauk. i usługa
16 100,75 zł
IV. Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2018 r.(wartość ujemna) wynosi
V. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
Wynik działalności
VI. Ogółem - ujemny wynik zmniejszający fundusz statutowy w 2019 r.
(suma I i II minus III) - wartość ujemna

15 832,15 zł
0,00 zł
15 832,15 zł

Pozostałe informacje:
1.
liczba zatrudnionych i kwota wynagrodzeń

ogólna liczba zatrudnionych średnioroczna
0,09 etatu
w tym: – bibliotekarz 1 etat do 11.02.2019 r.

łączna kwota wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w/w
pracowników
3 760,63 zł
1.
członkom zarządu i innych organów Towarzystwa nie wpłacano żadnych wynagrodzeń
2.
koszty wynagrodzeń z tytułu: umów zlecenia i o dzieło
34 221,75 zł
3.
Towarzystwo nie udzielało żadnych pożyczek, nie zaciągało kredytów
4.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na dzień 31.12.2018 r. posiadało rachunek bankowy



1.
2.
3.

w BGŻ S.A. O/Przemyśl nr 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130
- w dniu 31.12.2019 r. środki pieniężne wynosiły:
w tym:
na rachunku bieżącym
pogotowie kasowe
Towarzystwo nie nabywało obligacji, akcji ani udziałów.
Towarzystwo nie nabywało nieruchomości.
Towarzystwo nie nabywało środków trwałych.

16 625,01 zł
16 625,01 zł
0,00 zł

4.

Wartość aktywów Towarzystwa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła
269 486,70 zł
w tym:

wartość netto środków trwałych ( lokal Towarzystwa)
252 277,73 zł

środki pieniężne
16 625,01 zł

należności krótkoterminowe
1 812,08 zł
5.
Wartość zobowiązań (krótkoterminowe)
1 228,12 zł
6.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00 zł
8. Działalność Towarzystwa w r. 2019 prowadzona była w oparciu o umowy zawarte
z podmiotami państwowymi i samorządowymi oraz spoza sektora finansów publicznych na
realizację zadań, na które Towarzystwo otrzymało częściowe dofinansowanie:
1) projekt MKiDN – Nowe Kolekcje Biblioteki Cyfrowej TPN
2) projekt MKiDN - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
3) Fundacja ARP - wydawnie egz.sygnalnych publikacji „Zamek w Krasiczynie“
4) MNZP (umowa współpracy) - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
9. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania podatkowe wynosiły

0,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Nauk składa deklaracje podatkowe PIT i CIT.
W roku 2019 została przeprowadzona przez upoważnionego prtacownika ZUS kontrola
przwidłowości naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i pozostałe
Fundusze, wypłaty świadczeń, zgłaszania i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych.
Przemyśl, 28 luty 2020 r.

