Sprawozdanie merytoryczne z informacjami finansowymi z działalności
organizacji pożytku publicznego za rok 2021

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, prof. UJ
wiceprezes – dr Ewa Grin-Piszczek
sekretarz – mgr Marcin Marynowski
skarbnik – dr Marta Trojanowska
członek zarządu – ks. dr Marcin Kapłon
członek zarządu – mgr Żaneta Niedbała
członek zarządu – mgr inż. Grzegorz Poznański
członek zarządu – dr Maciej Waltoś
Komisja Rewizyjna:
mgr Grzegorz Potoczny – przewodniczący
ks. dr Marcin Koperski – członek
dr Paweł Trefler – członek
mgr Elżbieta Laska – członek
mgr Łukasz Chrobak – członek
Sąd Koleżeński:
przewodniczący - mgr Janusz Motyka
dr hab. Jadwiga Sawicka
dr Grzegorz Klebowicz
mgr Agnieszka Andrzejewska
mgr Maria Osiadacz

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 2021 r. o skutkach finansowych:
Po przyjętej w marcu 2019 r. umowie użyczenia na 20 lat Biblioteki TPN i niektórych pomieszczeń
siedziby TPN dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, dołączono do niej trzy aneksy: Aneks
nr 1 z 1.03.2019 r. doprecyzował kwestię pomieszczeń i metrażu; Aneks nr 2 z 18.06.2021 r.
dotyczył spraw finansowych, rozliczeń, uregulował sprawy gospodarki odpadami; Aneks nr 3 z
4.01.2022 r. dotyczył opłat energii elektrycznej i gazu.
Od 1.01.2021 roku TPN nie posiadało żadnego zatrudnionego pracownika. Wcześniej, pracujący w
Bibliotece TPN dr Tomasz Zając, stał się od początku obowiązywania umowy użyczenia Biblioteki
TPN dla MNZP pracownikiem MNZP na ½ etatu.
Nieodpłatna działalność statutowa:

Prowadzenie Biblioteki Naukowej Towarzystwa.
Biblioteka gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia czytelnikom księgozbiór oraz zbiory
specjalne. 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.
Nieodpłatna realizacja przez członków Towarzystwa specjalistycznych prac naukowo-badawczych.
W 2021 r. realizowano badania naukowe z zakresu historii, literatury, których wyniki są prezentowane m.in. w publikacjach wydawanych przez TPN oraz w trakcie wykładów, prezentowanych w
TPN.



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

L.p.

Prelegent, Autor wystąpienia

Temat/Tytuł wystąpienia

Data

1

mgr Andriy Petrash

Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w
miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–
1914

2

dr hab. Tomasz Pudłocki,
prof. UJ

Artyści i III Rzesza

3

dr Małgorzata Wilgucka

4

ks. dr hab. Stanisław
Cieślak SJ, prof. AIK

Z Adriatyku nad Wisłę – rola krakowskich jezuitów w nauczaniu teologii i pogłębianiu wiary
pod koniec XIX w.

27 VIII 2021

5

mgr Monika Maciewicz

Elementy etnograficzne w wybranych tekstach
współczesnej literatury z gatunku słowiańskiego
fantasy

7 X 2021

6

dr Małgorzata Wilgucka

Niepokój i światło. Impresje o Tadeuszu Różewiczu w 100-lecie urodzin poety

22 X 2021

7

prof. dr hab. Michał Par- Nieznany grób wojownika z koniem w rejonie Prczewski
zemyśla (odkrycie z 1855 roku)

14 X 2021

20 V 2021

7 VII 2021

Święte rośliny Kalwarii Pacławskiej w perspekty26 VIII 2021
wie antropologii kulturowej

8

Mateusz Pieniążek

"Rozmowy o prozie. Mateusz Pieniążek w TPN"

19 XI 2021

9

mgr inż. arch. Natalia
Stojak

Przemyśl spekulacyjny. Budownictwo czynszowe z
lat 1885–1914

11 II 2021

10

dr Andrzej Edward Godek

Ks. prof. Hieronim Feicht CM – wybitny muzykolog i kompozytor a problem badań nad muzyką
dawną po 1945 r. (zaplanowany, nie odbył się)

10 III 2022

Imprezy organizowane były w ramach działalności sekcji naukowych TPN: Sekcji Humanistycznej
oraz Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Podczas spotkań dochodziło do dyskusji, wymiany
poglądów i doświadczeń. Prelegenci reprezentowali środowiska naukowe (pracownicy naukowi,
doktoranci) oraz instytucje kultury (archiwa, biblioteki, muzea). Frekwencję podczas spotkań ograniczały aktualnie obowiązujące przepisy przeciwdziałające epidemii wirusa SARS-CoV-2. Niektóre
wykłady i prelekcje odbywały się w salach innych instytucji. 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 oraz sprawozdania na łamach prasy lokalnej ("Nasz Przemyśl", "Życie Podkarpackie"). 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, które umieszczano 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, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W trakcie spotkań wykorzystywano sprzęt multimedialny będący własnością TPN, tzn. laptop, rzutnik, komputery, drukarkę
itp. Koszty realizacji zadań obejmowały również koszty utrzymania i nadzoru lokalu oraz obsługę

imprez, które kończyły się po godzinach pracy biblioteki.
Inne imprezy i przedsięwzięcia współorganizowane:

promocja książki dra Łukasza Chrobaka pt. Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939, wydanej przez wyd. „Księgarnia Akademicka” w Krakowie (24
VI 2021)

wykład dr. hab. Tomasza Pudłockiego, prof. UJ pt. „Fenomen epoki. Kultura wysoka w Europie Środkowej około 1900 roku”, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w
Przemyślu oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w siedzibie głównej biblioteki przy ul. Grodzkiej 8
(19 VII 2020)

prezentacja książki Heleny Żurawskiej "Abstrakcja natchniona" na temat twórczości Piotra
Cholewki, benedyktyna - witrażysty z Francji (27 VII 2021)

wykład „Wiedeń jako punkt odniesienia dla przemyskich Ukraińców, Polaków i Żydów w
latach 1867–1918“, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, Zgodna Inicjatyw Przemyślan WSPÓLNIE
NA 100, Narodnyj Dim – Dom Ukraiński, ul. Kościuszki 5, Zgodna Inicjatyw Przemyślan WSPÓLNIE NA 100 (5 VIII 2021)

rozmowy o książce: „Centrum światów jest tutaj, Galicja jako punkt odniesień“, redakcja
naukowa Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021
(28 VIII 2021)

prelekcja "Ukraina w staropolskiej historiografii – zarys problematyki", prof. dr hab. Piotr
Borek (rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), Aula I LO im. J. Słowackiego
w Przemyślu, 21 (3 IX 2021)

Ogólnopolska konferencja naukowa „Arystokracja i ziemiaństwo wobec odzyskania niepodległości i budowy zrębów II Rzeczypospolitej (do 1921 r.)” – Łańcut, Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Przemyślu oraz Instytut Pamieci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Muzeum Zamek w Łańcucie
(15–17 IX 2021)

prezentacja prac dyplomowych Szymona Pałysa i Marty Maziarz, Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Przemyślu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (1 X 2021)

spotkanie z grupą studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie (28 IX 2021)

uroczyste wręczenie Honorowego Członkostwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Prof. dr. hab. Andrzejowi Chwalbie (15 X 2021)

Konferencja naukowa „Społecznicy, politycy i uczeni - fenomen rodziny Tarnawskich“, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu (21 X 2021)

dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, „Rola artystów w życiu XIX-wiecznych narodów oraz
ich wpływ na dążenia niepodległościowe i poczucie tożsamości narodowej“, w ramach projektu V4
Towards a Common Regional History of Our Na-tion-Builidng Strategies. Traveling Director and
Musicians (22 X 2021)

konferencja „Społecznicy, politycy, uczeni – fenomen rodziny Tarnawskich” organizowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu wraz z Centrum Kulturalnym (21 X 2021)

dyskusja wokół książki „Wielka wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie
wschodnim, 1914-1921“, Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (18 XI 2021)

Maciej Kiełpiński „Natalia Janotha - fortepian i Tatry“,Przemyska Biblioteka Publiczna im.
I. Krasickiego i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (9 XII 2021)

uroczystości z okazji stulecia nadania I Liceum Ogólnokształcącemu w Przemyślu imienia

Juliusza Słowackiego (1921–2021), I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu
oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (17 XII 2021)

prelekcja „Krasiczyński księgozbiór na podstawie opracowań i źródeł archiwalnych”, mgr
Żaneta Niedbała, Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8 (16 XII 2021)

wykład „Oceniam Polskę po jej wrogach“ - Gilbert Keith Chesterton wobec spraw polskich“, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego w Przemyślu (17 XII 2021)

wykład „Reformaci przemyscy - dzieje znane i nieznane“, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof.
UJ, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, siedziba PTTK, ul. Waygarta 3 (12 II
2022)

wykład „Ksawery Pruszyński - reporter, publicysta i dyplomata. Zapomniana działalność na
forum ONZ w Doraźnej Komisji ds. Palestyny w 1947 roku“, Wiesław Powaga, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (1 III 2022)

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. 57 w tym: „Rocznik Przemyski Historia”, z. 1 (26), „Rocznik
Przemyski Literatura i Język”, z. 2 (24)

„Przemyski Słownik Biograficzny”, t. 4.
3. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały władz statutowych Towarzystwa.
Walne Zebranie Członków TPN odbyło się w dniu 12 czerwca 2021 r. Przyjęto na nim
sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i podjęto następujące uchwały:
1. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu TPN za 2020 rok
2. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego TPN za 2020 rok
3. o udzieleniu Zarządowi TPN absolutorium
4. Do siedziby TPN nie wpłyneły wnioski z Walnego Zebrania w formie pisemnej, co jest
jednoznaczne z brakiem realizacji propozycji z Walnego Zebrania TPN z roku ubiegłego.

Część finansowa sprawozdania za 2021 rok
Przychody
I. Przychody ogółem uzyskane w roku 2021 wyniosły:
w tym:
1)
składki członkowskie
1.
wpisowe
1)



0)
1)

uzyskane środki na działalność wydawniczą
- dotacje otrzymane na wydanie publikacji naukowych:
- umowy współpracy:
0) MNZP
 Gmina Krasiczyn
 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- dotacje otrzymane na inną działalność statutową:
sprzedaż własnych wydawnictw
inna działalność statutowa w ramach współpracy:

51 113,89 zł
3 950,00 zł
40,00 zł
17 168,50 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
3 000,00 zł
4 168,50 zł

1)
darowizny
- osób fizycznych
1 364,80 zł
- w tym : 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1 884,17 zł
2.
pozostałe przychody (wpływy z majątku)
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
Koszty
III. Koszty ogółem w roku 2021 wyniosły:
1)
koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej w tym:

wykłady, prelekcje, sesje i badania naukowe
0)
koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej w tym:
wydawanie publikacji naukowych i wydawnictw periodycznych
„Rocznik Przemyski“ Historia i Literatura i Język
IV. Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2021 (wartość ujemna) wynosi
V. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich
Wynik działalności
VI. Ogółem - ujemny wynik zmniejszający fundusz statutowy w 2021 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.

0)

0,00 zł
6 685,00 zł
0,00 zł
3 248,97 zł
20 021,42 zł
0,00zł
60 580,02 zł
49 453, 04zł
0,00 zł
11 126,98 zł
9 466,13zł
0,00 zł
9 466,13 zł

0,00 etatu

członkom zarządu i innych organów Towarzystwa nie wpłacano żadnych wynagrodzeń
koszty wynagrodzeń z tytułu: umów zlecenia
16 975,00 zł
Towarzystwo nie udzielało żadnych pożyczek, nie zaciągało kredytów
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na dzień 31.12.2021 r. posiadało rachunek bankowy
w BGŻ S.A. O/Przemyśl nr 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130
- w dniu 31.12.2021 r. środki pieniężne wynosiły:
9 002,02 zł
w tym:
na rachunku bieżącym
9 002,02 zł

0)
1)
5.
6.

pogotowie kasowe
Towarzystwo nie nabywało obligacji, akcji ani udziałów.
Towarzystwo nie nabywało nieruchomości.
Towarzystwo nie nabywało środków trwałych.

0,00 zł

7.

Wartość aktywów Towarzystwa na dzień 31.12.2021 r. Wyniosła
238 075,69 zł
w tym:

wartość netto środków trwałych ( lokal Towarzystwa)
226 180,03 zł

środki pieniężne
9 002,02 zł

należności krótkoterminowe
3 677,08zł
8.
Wartość zobowiązań (krótkoterminowe)
783,44 zł
9.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00 zł
7. Działalność Towarzystwa w r. 2021 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) Gmina Krasiczyn - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
2)
MNZP (umowa współpracy) - wydawanie publikacji naukowych: Rocznik Przemyski
3)
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (umowa współpracy) - wydawanie publikacji
naukowych: Rocznik Przemyski
8. Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania podatkowe wynosiły
Towarzystwo Przyjaciół Nauk składa deklaracje podatkowe PIT i CIT.
W roku 2021 nie były przeprowadzane kontrole uprawnionych organów.

0,00 zł

