Sprawozdanie merytoryczne z informacjami finansowymi z działalności
organizacji pożytku publicznego za rok 2020

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:
mgr inż. Waldemar Wiglusz - prezes
dr Ewa Grin-Piszczek - wiceprezes
dr hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki - wiceprezes
dr Marta Trojanowska - skarbnik
mgr Marcin Marynowski - sekretarz
dr Maciej Waltoś - członek zarządu
mgr inż. Grzegorz Poznański - członek zarządu
ks. dr Marcin Kapłon - członek zarządu
mgr Żaneta Niedbała - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
mgr Grzegorz Potoczny - przewodniczący
ks. dr Marcin Koperski – członke KR
dr Paweł Trefler – członke KR
mgr Elżbieta Laska – członke KR
mgr Łukasz Chrobak – członke KR

Sąd Koleżeński:
mgr Janusz Motyka - przewodniczący
dr Grzegorz Klebowicz
dr hab. Jadwiga Sawicka
mgr Maria Osiadacz
mgr Agnieszka Andrzejewska

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 2020 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 Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
(15 000 zł)
Nieodpłatna realizacja przez członków Towarzystwa specjalistycznych prac naukowo-badawczych.
W 2020 r. realizowano badania naukowe z zakresu historii, literatury, jakie będą wykorzystywane w publikacjach wydawanych przez TPN.

•

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

L.p. Prelegent, Autor wystą- Temat/Tytuł wystąpienia
pienia
Dumy i dumki..., czyli prawdziwa opowieść o Wokulskim z guberni kijowskiej

Data

1

Mgr Łukasz Chrobak

2

prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Oddział w Rzeszowie)

Armia Polska we Francji 1917-1919

3

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz
Pudłocki

Ciało jako wyzwanie dla Europejczyków w XIX w.

12.02.2020

4

Mgr Magda Arsenicz

Działalność grona konserwatorów zabytków w Galicji
Wschodniej w okresie 1888-1914

5.05.2020

mgr Wojciech Micygała

5
mgr Petar Bagarić

6

7

mgr Marcin Marynowski

Nauczyciele wychowania fizycznego w krakowskich państwowych szkołach średnich w okresie międzywojennym

9.01.2020

31.01.2020

5.06.2020

Granice Chorwacji w latach 1945-2020
Bitwa Warszawska w ocenie rumuńskich i polskich mężów stanu w rumuńskojęzycznym wydaniu z 1934 roku
31.08.2020
książki Vicontele d'Abernona Osiemnasta decydująca bitwa
w dziejach świata
Cykl imprez w ramach projektu "Centrum światów jest
tutaj" :
dr hab. Andrzej Juszczyk “Ostatni ludzie w pustych miastach. Fikcyjne i realne miejsca postapokalipsy”
dr Olga Solarz "Cmentarz miejsce (nie)pamięci. O działaniach Stowarzyszenia Magurycz"
13.09.2020
dr Katarzyna Trzeciak "Wskrzeszanie utopii na peryferiach:
o mieście idealnym, krytycznej wyobraźni i możliwej przyszłości"
dr hab. prof UJ Tomasz Pudłocki “Czas upadku i pogardy Przemyśl w latach 1939-1951”
Czerpiąc przykłady z życia najlepszych. Kościół
rzymskokatolicki w Przemyślu i na Podkarpaciu jako
animator patriotyzmu, kultury i nauki w XX wieku.
24 IX 2020 r. – dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, Religia
a nacjonalizm w realiach dwudziestolecia międzywojennego
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji lokalnej
mgr Żaneta Niedbała, W cieniu wielkości… Życie i
działalność kardynała Stefana Adama Sapiehy

8

25 IX 2020 r. – dr Lucjan Fac, Związki między Kościołem a
Wojskiem Polskim w XX w.
24-29.09.2020
26 IX 2020 r. - dr Adam Szczupak, W kościołach i
cerkwiach. Rola celebracji liturgicznych w życiu politycznym
Polaków i Ukraińców w Galicji Wschodniej w okresie
międzywojennym
28 IX 2020 r. dr Kamil Ruszała, Wielka Wojna
dusz. Religia i i religijność na frontach I wojny światowej
29 IX 2020 r. (wtorek) - mgr Marcin Marynowski, Ostatnie
lata działalności Adama Stefana Sapiehy

9

Czerpiąc przykłady z życia najlepszych. Kościół 15-16.10.2020
rzymskokatolicki w Przemyślu i na Podkarpaciu jako

animator patriotyzmu, kultury i nauki w XX wieku.
15 X 2020 r. - dr hab. Tomasz Pudłocki, prof.
UJ, Franciszkanie-Reformaci w życiu religijnym Przemyśla
w XX w.
16 X 2020 r. - ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, Rola bpa
Ignacego Tokarczuka w kontaktach lokalnego Kościoła z
Janem Pawłem II i Stefanem kardynałem Wyszyńskim
Czerpiąc przykłady z życia najlepszych. Kościół
rzymskokatolicki w Przemyślu i na Podkarpaciu jako
animator patriotyzmu, kultury i nauki w XX wieku.
22 X 2020 r. ks. dr Marcin Kapłon, Pielgrzymki Jana Pawła
II do miejscowości archidiecezji przemyskiej i diecezji
rzeszowskiej

10

23 X 2020 r. mgr inż. Grzegorz Poznański, Znaczenie
ogrodów i sadownictwa w promowaniu miłości do
lokalności. Historyczne odmiany jabłoni. Biologia, historia i
tradycja

22-23.10.2020

dr inż. Anna Maria Wajda, Rola roślin w liturgii i teologii
Kościoła rzymskokatolickiego
Czerpiąc przykłady z życia najlepszych. Kościół rzymskokatolicki w Przemyślu i na Podkarpaciu jako animator
patriotyzmu, kultury i nauki w XX wieku.
5 XI ks. dr Marcin Kapłon, Rola Kościoła
rzymskokatolickiego w podtrzymywaniu polskości w okresie
stalinizmu

11

6 XI dr Jerzy Wowczak - Jan Sas Zubrzycki (1860-1935)
obrońca historyzmu w architekturze, nie tylko sakralne

5-11.11.2020

7 XI mgr Oskar Ostafin, Religijność maryjna na
Podkarpaciu
13 XI ks. mgr Marek Wojnarowski, Premislia Christiana.
Śladami św. Józefa Sebastiana Pelczara

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:
 Promocja "Rocznika Przemyskiego Historia", t. 55: 2019, z. 4 (24) Przemyśl i Galicja Wschodnia
w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, red. Ł. Chrobak i T. Pudłocki. Prelekcja ks.
dra Marcina Kapłona Przemyskie środowisko księży rzymskokatolickich wobec odzyskania
przez Polskę niepodległości w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskliej (13 II 2020 r.)
 Prezes W. Wiglusz i wiceprezes T. Pudłocki przedstawili działalność TPN w ramach seminarium
Akademii Dziedzictwa Kresów, zorganizowanego przez Fundację Kolegium Wigierskie w Zamku
w Krasiczynie (10 VI 2020 r.)
 Promocja książki "Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938). Studia i materiały", pod red. ks.
Józefa Wołczańskiego, Kraków 2017 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (2 VII 2020 r.)
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Klasztor i Parafia św. Antoniego oo. Franciszkanów –
OFM (Reformatów) zorganizowali spotkanie, podczas którego dr Małgorzata Wilgucka
przedstawiła temat Kalwaria Pacławska. Genius loci (26 VIII 2020 r.)
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Klasztor i Parafia św. Antoniego oo. Franciszkanów –
OFM (Reformatów) zorganizowali spotkanie, podczas którego mgr Szymon Wilk przedstawił
temat Bernardyni przeworscy na przełomie wieków (27 VIII 2020 r.)
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. 56 zeszyt 1-3: Historia, Literatura i Język, Nauki Przyrodnicze
• Józef Tomasz Frazik, Zamek w Krasiczynie
• Wielka wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920,
pod red. T. Pudłockiego i K. Ruszały
3. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały władz statutowych Towarzystwa.
Walne zebranie Członków TPN odbyło się w dniu 5 września 2020 r. Przyjęto na nim sprawozdania
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i podjęto następujące uchwały:
1. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
2. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2019 r.
3. powołano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński na kadencje 2020-2023
4. Do siedziby TPN nie wpłynęły wnioski z walnego w formie pisemnej, co jest jednoznaczne
z brakiem realizacji propozycji z walnego zebrania TPN z roku ubiegłego.

Przychody
I. Przychody ogółem uzyskane w roku 2020 wyniosły
82 757,54 zł
w tym:
1.
składki członkowskie
3 870,00 zł
2.
otrzymane środki na działalność biblioteczną
15 000,00 zł

projekt: Nowe Kolekcje Biblioteki Cyfrowej (dotacja MKiDN) 15 000,00 zł
1.
uzyskane środki na działalność wydawniczą
26 600,00 zł

- dotacje otrzymane na wydanie publikacji naukowych:
 Fundacja ARP
10 000,00 zł
 Gmina Miejska Przemyśl
4 000,00 zł
 umowy współpracy
12 600,00 zł
- dotacje otrzymane na inną działalność statutową:
8 000,00 zł

sprzedaż własnych wydawnictw
2 761,00 zł
1.
inna działalność statutowa w ramach współpracy
12 600,00 zł

MNZP
10 000,00 zł;

PWSW
2 600,00 zł
1.
darowizny
5 789,14 zł
- osób fizycznych
3 953,21 zł
- w tym : 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 835,93 zł
2.
pozostałe przychody (wpływy z majątku)
33 337,40 zł
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
0,00zł
Koszty
III. Koszty ogółem w roku 2020 wyniosły:
104 702,42 zł
koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej w tym:
72 590,47 zł
• zadania biblioteczne i projekt Biblioteka Cyfrowa
15 000,00 zł
• Rocznik Przemyski – wydawnictwo własne
16 600,00 zł
• zadanie wydanie publikacji pt. „Zamek w Krasiczynie“
10 000,00 zł
koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej
wydawanie publ. nauk. i usługa
32 111,95 zł
IV. Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2020 (wartość ujemna) wynosi
V. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
Wynik działalności
VI. Ogółem - ujemny wynik zmniejszający fundusz statutowy w 2020 r.
(suma I i II minus III) - wartość ujemna
Pozostałe informacje:
1.
liczba zatrudnionych i kwota wynagrodzeń

ogólna liczba zatrudnionych średnioroczna
1.
2.
3.
4.



1.
2.

21 944,88 zł
0,00 zł
21 944,88 zł

0,00 etatu

członkom zarządu i innych organów Towarzystwa nie wpłacano żadnych wynagrodzeń
koszty wynagrodzeń z tytułu: umów zlecenia i o dzieło
30 275,70 zł
Towarzystwo nie udzielało żadnych pożyczek, nie zaciągało kredytów
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na dzień 31.12.2020 r. posiadało rachunek bankowy
w BGŻ S.A. O/Przemyśl nr 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130
- w dniu 31.12.2020 r. środki pieniężne wynosiły:
7 629,30 zł
w tym:
na rachunku bieżącym
7 629,30 zł
pogotowie kasowe
0,00 zł
Towarzystwo nie nabywało obligacji, akcji ani udziałów.
Towarzystwo nie nabywało nieruchomości.

3.

Towarzystwo nie nabywało środków trwałych.

4.

Wartość aktywów Towarzystwa na dzień 31.12.2020 r. Wyniosła
247 541,82 zł
w tym:

wartość netto środków trwałych ( lokal Towarzystwa)
239 228,88 zł

środki pieniężne
7 629,30 zł

należności krótkoterminowe
1 662,08 zł
5.
Wartość zobowiązań (krótkoterminowe)
978,44 zł
6.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00 zł
8. Działalność Towarzystwa w r. 2020 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) Gmina Miejska Przemyśl - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
3) Fundacja ARP - wydawnie publikacji „Zamek w Krasiczynie“
4) MNZP (umowa współpracy) - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
5) PWSW (umowa współpracy) - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
9. Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania podatkowe wynosiły
Towarzystwo Przyjaciół Nauk składa deklaracje podatkowe PIT i CIT.
W roku 2020 nie były przeprowadzane kontrole uprawnionych organów.
Przemyśl, 17 luty 2021 r.

0,00 zł

