3. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
(z działalności Towarzystwa
w okresie styczeń–październik 2010 r.)
Komisja Rewizyjna w składzie: Adam Hulanicki (przewodniczący),
Stanisław Kazubski (sekretarz), Janina Dobrzańska–Kaczanowska,
Andrzej Trzebski, Jadwiga Zieniukowa (członkowie) przygotowała
informację na podstawie Sprawozdania Sekretarza Generalnego, obejmującego okres do 1 XI, Sprawozdania Skarbnika Towarzystwa, za
lata 2008–2009 oraz miesiące styczeń–wrzesień 2010 r. Ponadto uzyskano uzupełniające informacje od p. Agnieszki Więckowskiej, głównej
księgowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Ze względu na
możliwość oceny gospodarki finansowej TNW po sporządzeniu bilansu rocznego sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ma częściowy charakter w zakresie oceny finansowej działalności Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego w roku 2010.
W okresie, którego dotyczy niniejsza informacja, Zarząd Towarzystwa i władze wszystkich sześciu wydziałów działały w niezmienionym składzie w stosunku do roku 2009.
Zagadnienia ogólne
W wymienionym okresie ilościowy skład członków TNW uległ nieznacznej zmianie, wzrosła liczba członków z 445 do 456, co oznacza
wzrost o 11 osób, związany ze śmiercią pięciu członków i przyjęciem
15 nowych (zwyczajnych i korespondentów). Liczby dotyczące zmarłych członków TNW powinny być weryfikowane na podstawie informacji Wydziałów.
Według sprawozdania Skarbnika informacje dotyczące wpłacania
składek członkowskich nie mogą być w sposób ostateczny podane,
gdyż dopiero w końcowych miesiącach sekretariat wysyła przypomnienie do osób zalegających z wpłatą. Ponadto w przypadku członków seniorów opłacanie składek (w wysokości 100 zł rocznie) nie jest
obligatoryjne i brak jest ścisłej informacji, ilu członków jest zobowiązanych do opłacania składki. W okresie sprawozdawczym wpłaty z ty77

tułu składek członkowskich wyniosły 9670 zł. Ponadto darowizna od
członka wyniosła 1200 zł.
Uporządkowano ostatecznie sytuację lokalową Sekretariatu TNW
w Pałacu Staszica, co pozwoliło na łatwy dostęp do archiwalnej dokumentacji i dokonanie pełnego spisu z natury środków trwałych i posiadanego wyposażenia. Został też przejrzany ponownie zasób biblioteczny
TNW, który znajduje się w szafach w pomieszczeniu 06. Wykaz książek
w wersji papierowej i elektronicznej znajduje się w Sekretariacie.
Na posiedzeniach Zarządu omawiano projekt umowy między Towarzystwem Naukowym Warszawskim a Polską Akademią Nauk.
Umowa o współpracy została podpisana przez prezesów obu organizacji 3 XI 2010 r. Jej charakter jest jednak bardzo ogólny i sprowadza
się raczej do intencji. Niemniej jest to ważny dokument, ze względu
na formalne uznanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego jako
partnera Polskiej Akademii Nauk w zakresie działalności statutowej
w obszarze nauki. Nie uzgodniono jednak z Polską Akademią Nauk
sprawy wspólnego administrowania Pałacem Staszica.
Do spraw ogólnych zaliczyć należy starania o odzyskanie majątku
TNW, przede wszystkim działki w Konstancinie–Jeziornie. Powinny
być one uregulowane w sposób podobny do umowy między PAN i PAU.
Działalność merytoryczna
Na posiedzeniach Zarządu TNW i jego Prezydium omawiano następujące sprawy:
— W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Marii Skłodowskiej–Curie udział TNW koncentrować się będzie na kontaktach
uczonej z Towarzystwem, zwłaszcza w ramach działalności Pracowni Radiologicznej.
— Omawiano również możliwości kontynuowania stypendiów konferencyjnych dla młodych naukowców po zapowiedzi Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej wycofania się z tego programu. Dotychczas nie uzyskano w tym zakresie pozytywnych informacji. W ramach dotychczasowej działalności w okresie sprawozdawczym
rozstrzygnięto trzy edycje tego programu, kwalifikując pozytywnie 108 wniosków, co stanowi 20,8% wszystkich wniosków.
— Tematem dyskusji była sprawa przyjęcia członków Towarzystwa
Krzewienia i Popierania Nauk po rozwiązaniu się tej organizacji.
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— Dyskutowano również starania o udostępnienie zbiorów bibliotecznych TNW przechowywanych w BUW.
— Przedstawiono projekt tablicy upamiętniającej członków TNW
zmarłych i zamordowanych w okresie II wojny światowej, która
byłaby umieszczona w hallu Pałacu Staszica. W tej sprawie prowadzono rozmowy z Urzędem Miasta.
— Kontynuowano działania dotyczące opracowania strony internetowej TNW, jednakże sprawa ta wciąż nie jest definitywnie rozwiązana. Nie jest jasne, dlaczego obsługa programu „Stypendia
Konferencyjne” uniemożliwia zmiany strony internetowej TNW
i wykorzystanie jej do informowania członków, i ogólniej społeczeństwa, o działalności TNW. Zdaniem Komisji Rewizyjnej
sprawą priorytetową powinno być szybkie uruchomienie pełnej
i łatwo dostępnej informacji internetowej o bieżącej działalności
Towarzystwa, co powinno mieć wpływ na wyraźniejsze zaistnienie roli TNW w świadomości społecznej.
Działalność publikacyjna
W druku znajduje się już LXXII tom Rocznika TNW (2009). Ponadto
opublikowano jedną pracę naukową i podpisano umowy z MNiSW na
wydanie trzech publikacji książkowych z zakresu slawistyki. Kontynuowane są prace nad Bazą Bibliograficzną Językoznawstwa Slawistycznego.
Ważnym osiągnięciem było zakończenie opracowania i cyklu wydawniczego Jubileuszowej Księgi 100–lecia Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego.
Wykłady i spotkania naukowe
Wiele spotkań przygotowanych i prowadzonych było bądź w ramach
działalności statutowej TNW, bądź przy współpracy z innymi organizacjami. Aktywność poszczególnych wydziałów była bardzo zróżnicowana.
Wydział I — Językoznawstwa i Historii Literatury — zorganizował pięć spotkań;
Wydział II — Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych
— jedno spotkanie oraz jubileusz prof. Marii Boguckiej (przy współpracy z Instytutem Historii PAN);
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Wydział III — Nauk Matematycznych i Fizycznych — jedno
spotkanie;
Wydział IV — Nauk Biologicznych — dwa spotkania;
Wydział V — Nauk Lekarskich wraz z Federacją Polskich Towarzystw Medycznych — dwa spotkania (w ramach
cyklu „Wyzwania XXI wieku”).
Ponadto czterej członkowie TNW uczestniczyli w prelekcjach
Wszechnicy PAN i TNW (siedem prelekcji).
Członkowie Komisji Staszicowskiej uczestniczyli w imprezie „Noc
muzeów”.
Prace Językowej Komisji Slawistycznej były zawieszone.
Komisja Kultury Słowa (Wydział I) kontynuowała cykl warsztatów
tematycznych z kultury słowa.
W zakresie wykładów i spotkań naukowych występuje niewielka
aktywność Wydziału III i VI. Może to być w pewnej mierze wytłumaczone specyfiką tematyczną wydziałów, choć również świadczy to
o małej roli TNW wśród uczonych reprezentujących te dyscypliny.
Ponadto w ramach działalności statutowej TNW współpracowało
z Archiwum PAN — w zakresie prac Komisji Staszicowskiej. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w pracach Rady Języka Polskiego
i Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.
Działalność finansowa
W aspekcie finansowym działalność TNW, tak jak w latach poprzednich, obejmuje dwa nurty:
◦ działalność finansową, finansowaną ze środków własnych i dotacji MNiSW,
◦ działalność zleconą, finansowaną głównie przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej.
Według sprawozdania Skarbnika TNW niniejsze sprawozdanie obejmuje jedynie częściowo rok 2010, a pełna ocena roku 2010 powinna
być dokonana po zamknięciu roku budżetowego i sporządzeniu bilansu
rocznego. Niemniej w sprawozdaniu zawarte są pewne informacje dotyczące działalności finansowej w październiku 2010 r. Formalne informacje dotyczące sprawozdawczości finansowej zawarte są w sprawozdaniu
Skarbnika i dotyczą obsługi bankowej, wywiązywania się z terminowych zobowiązań przepisanych aktami prawnymi. TNW nie jest podat80

nikiem VAT i jest zwolnione z podatku dochodowego, gdyż osiągany
dochód przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową.
Stan finansów bieżących na dzień 30 września 2010 wynosił 213 579,80 zł, w tym na rachunkach bankowych i lokacie
208 881,10 oraz 4 698,71 zł w kasie podręcznej. Odsetki z lokat bankowych wyniosły 2785 zł.
Istotną pozycję stanowią rozliczenia w ramach programu „Stypendia Konferencyjne”, finansowane przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej. W ocenianym okresie wydatki poniesione wynosiły łącznie
309 555, natomiast wpłaty z Fundacji wynosiły 378 903,73 zł. Do dyspozycji TNW pozostało więc 69 392,73 zł. (Ponadto w październiku
FNP wpłaciła 200 000 zł).
Na działalność publikacyjną, przy współpracy z Instytutem Slawistyki, zawarto dwie umowy z MNiSW na łączną sumę 56 050 zł.
W ramach Funduszu Rozwoju Systemów Edukacyjnych — Warsztaty Grundtviga na imprezę „Śpiew Muzyki Dawnej” otrzymano
96 597,15 zł, co rozliczono w październiku 2010 r. Działalność finansowa w tym zakresie uzyskała pokontrolną akceptację FRSE.
Wnioski końcowe
Komisja Rewizyjna ocenia ogólnie pozytywnie działalność Prezydium, Zarządu TNW, Wydziałów i Komisji w okresie styczeń–
wrzesień/październik 2010 r. Komisja Rewizyjna wyraża uznanie
dla członków Prezydium, Biura TNW, a także dla członków TNW
aktywnie zaangażowanych we wszystkie formy działalności Towarzystwa. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa, zaznaczając, że po
zakończeniu roku budżetowego konieczna będzie całościowa ocena
działalności finansowej za rok 2010.
Warszawa, 24 XI 2010 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TNW
prof. dr hab. Adam Hulanicki
Członkowie Komisji Rewizyjnej TNW:
prof. prof. Janina Dobrzańska–Kaczanowska,
Stanisław Kazubski, Andrzej Trzebski, Jadwiga Zieniukowa
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