3. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący: prof. dr Adam Hulanicki, Sekretarz: prof. dr Stanisław Kazubski, Członkowie: prof. dr
Janina Dobrzańska–Kaczanowska, prof. dr Andrzej Trzebski, prof.
dr Jadwiga Zieniuk, na zebraniu w dniu 13 marca 2009 zapoznała się
z następującymi dokumentami:
1) Sprawozdaniem sekretarza generalnego Towarzystwa z działalności Towarzystwa w roku 2008;
2) Sprawozdaniem skarbnika Towarzystwa z działalności finansowej
Towarzystwa w roku 2008;
3) Sprawozdaniem finansowym Towarzystwa (bilans) za rok obrotowy 2008 oraz uzupełniającymi informacjami udzielonymi przez
główną księgową Towarzystwa p. Agnieszkę Dąbrowską, która
pełni swoje obowiązki od 1 lutego 2008 oraz przez kierownika
sekretariatu TNW p. Annę Sudolską–Bytof.
Zagadnienia ogólne
W roku 2008 władze TNW działały w składzie wybranym na Dorocznym Walnym Zebraniu w dniu 14 grudnia 2007, a mianowicie:
prof. Janusz Lipkowski — prezes, prof. Marek Kowalczyk — wiceprezes, prof. Ewa Wolnicz–Pawłowska — sekretarz generalny, prof.
Witold Wieniawski — skarbnik.
Na dzień 31 grudnia 2008 TNW liczyło 436 członków, w tym
234 członków zwyczajnych, 197 członków korespondentów. W tej
liczbie było 5 członków honorowych. W ramach TNW działa 6 wydziałów, których zarząd wybrany był również na Dorocznym Walnym Zebraniu w dniu 14 grudnia 2007.
Sytuacja formalna TNW nie uległa zmianie. Jest ono wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIX Wydział
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000 110
663. Obecny skład Zarządu został zgłoszony do rejestru 11 stycznia
2008.
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Siedzibą TNW jest Pałac Staszica w Warszawie, gdzie odbywają
się posiedzenia naukowe oraz gdzie mieści się sekretariat Towarzystwa. Sprawy użytkowania pomieszczeń, dotychczas udostępnianych
nieodpłatnie, nie zostały mimo starań prezesa TNW formalnie załatwione. Obecnie użytkowanie lokali odbywa się na zasadzie porozumienia z zarządem gmachu, który sprawuje Polska Akademia Nauk.
Sprawa ta wymaga pilnego formalnego załatwienia.
Dokumentacja księgowości przechowywana uprzednio w pomieszczeniach Instytutu Badań Literackich PAN jest obecnie, po
przeprowadzeniu remontu sekretariatu TNW, przechowywana w pomieszczeniu własnym.
Działalność finansowa
Działalność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w aspekcie
finansowym obejmuje dwa główne nurty:
◦ działalność statutową, finansowaną ze środków własnych i dotacji MNiSW;
◦ działalność zleconą, finansowaną przez Fundację na rzecz
Nauki Polskiej.
Przychody TNW w roku 2008 o łącznej wysokości 795 395,51 zł
obejmowały: składki członkowskie w wysokości (12 498), składki
członków wspierających (14 000), sprzedaż wydawnictw TNW
(1 047,21), dwie dotacje MNiSW (53 300), dofinansowanie z Instytutu A. Mickiewicza (5 000), dotacja MKiDN (20 000), program
FNP „Stypendia Konferencyjne” (560 029,98).
W ogólnej sumie przychodów uwzględniona jest również kwota
98 962,52 zł pozostająca do dyspozycji FNP i RJP, co wynika z zasad
gospodarowania środkami finansowymi otrzymywanymi z tego źródła.
Składki członkowskie w roku 2008, przy praktycznie niezmiennej liczbie członków, zmalały do 62% w stosunku do roku poprzedniego. Mimo że stanowią one niewielką część wszystkich przychodów, to jednak należałoby zadbać o większą ściągalność składek,
gdyż nie musi to świadczyć o braku zainteresowania działalnością
TNW.
Dotacje MNiSW przeznaczone były na sfinansowanie niektórych zadań własnych związanych z organizacją konferencji naukowych, konserwację księgozbioru TNW i dofinansowanie programów
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z zakresu językoznawstwa, wydanie książek we współpracy ze Slawistycznym Instytutem Wydawniczym PAN.
Dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza przeznaczone
było na dofinansowanie wystawy 100–lecia TNW w Paryżu.
Dotacja MKiDN przeznaczona była na promocję polszczyzny
w ramach współpracy z Radą Języka Polskiego.
Działalność zlecona jest kontynuacją współpracy z Fundacją na
rzecz Nauki Polskiej z lat poprzednich i dotyczy przyznawania stypendiów na wyjazdy konferencyjne młodych naukowców. Ogólna
kwota stypendiów przyznanych w roku 2008 wynosiła 475 500 zł.
Z tej kwoty wypłacono i rozliczono stypendia na sumę 381 855,14 zł,
natomiast w roku 2008 rozliczono stypendia przyznane w roku 2007
w wysokości 51 553,20 zł. W ramach tej działalności pokrywane są
również częściowo koszty administracyjne.
W ramach ogólnej sumy kosztów (820 885,23 zł) największą pozycję stanowią wydatki związane z programem Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (560 029,98 zł) oraz koszty związane z działalnością
prowadzoną przez Radę Języka Polskiego (118 296,02 zł). Koszty
administracyjne wyniosły w 2008 r. 71 160,98 zł. W tej sumie należy
wyróżnić usługi obce, przede wszystkim związane z remontem pomieszczeń zajmowanych przez TNW (25 251,48 zł) oraz wynagrodzenia i inne świadczenia (34 928,55 zł).
Na koniec roku 2008 TNW dysponowało środkami obrotowymi,
po uwzględnieniu zobowiązań (24 426,29 zł) i kwot w dyspozycji
FNP i RJP (98 962,52 zł) w wysokości 150 439,19 zł. Oznacza to
spadek tych środków o 25 557,72 zł w porównaniu do poprzedniego
okresu i pozostaje do rozliczenia w przyszłych okresach finansowych.
Rozpatrując całokształt działalności finansowej Towarzystwa
w roku sprawozdawczym 2008, Komisja Rewizyjna wyraża uznanie
za jej należyte prowadzenie w zakresie merytorycznym i dokumentacyjnym.
Działalność merytoryczna
Inne formy merytorycznej działalności Towarzystwa w roku 2008
zostały omówione szczegółowo w sprawozdaniu sekretarza generalnego za rok 2008. Działalność to obejmuje zebrania administracyjne
Prezydium, Zarządu Towarzystwa i Plenarne oraz zebrania naukowe
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organizowane przez Wydziały. Pod tym względem aktywność Wydziałów była zróżnicowana, gdyż Wydział I miał 7 zebrań, w Wydziale
III takich zebrań nie zorganizowano. Odbyło się jedno ogólne zebranie naukowe Towarzystwa, związane z nadaniem honorowego członkostwa TNW prof. Barbarze Skardze i prof. Juliuszowi Bardachowi.
W roku 2008 zorganizowano samodzielnie lub przy współpracy
z innymi organizacjami 4 konferencje i sesje naukowe. Na podkreślenie zasługuje sesja związana ze stuleciem Towarzystwa, która odbyła się w Paryżu.
W związku z organizacją VII Forum Języka Polskiego (9–11 października 2008 — Gdańsk) zawarto umowę z Towarzystwem „Ergo
Hestia” w sprawie finansowania tej konferencji. TNW zapewnia obsługę finansowo–księgową, na którą uzyskano kwotę 15 000 zł.
Na uznanie zasługuje aktywne włączenie się Zarządu TNW do
dyskusji na temat projektowanych zmian w ustawach dotyczących
organizacji nauki. Zorganizowano w Towarzystwie posiedzenia
z udziałem pani minister i pani podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a odpowiednie wnioski skierowano
do Ministerstwa.
Wobec sporządzenia skontrum w bibliotece TNW i sporządzenia
elektronicznych spisów książek i czasopism byłoby wskazane, aby
były one dostępne na internetowej stronie TNW.
W roku 2008 nie kontynuowano starań o odzyskanie części majątku Towarzystwa. Szczególnie ważne jest uzyskanie ciągłości
prawnej Towarzystwa od roku 1907. W tym zakresie działania powinny być kontynuowane.
Wnioski końcowe
Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność Prezydium,
Zarządu TNW, Wydziałów i Komisji w roku 2008. Komisja Rewizyjna wyraża uznanie dla członków Prezydium TNW, Biura
TNW, a także dla członków TNW aktywnie zaangażowanych we
wszystkie formy działalności Towarzystwa.
Przewodniczący: Adam Hulanicki,
Członkowie: Stanisław Kazubski, Andrzej Trzebski, Jadwiga Zieniuk
Warszawa, 12 marca 2009
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