3. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
za okres grudzień 2010 — grudzień 2012
7 grudnia 2010 roku na Zebraniu Ogólnym TNW wybrane zostały
nowe władze Towarzystwa, w tym Komisja Rewizyjna. Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie wybranych członków Komisji.
Ukonstytuował się następujący skład:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Wolnicz–Pawłowska (Wydz. I)
Sekretarz: prof. dr hab. Stanisław Kazubski (Wydz. IV)
Członkowie: prof. dr hab. Rajmund Dybczyński (Wydz. III),
prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski (Wydz. I), prof. dr hab. Włodzimierz Zych (Wydz. VI).
Do składu Komisji zob. uwagi niżej.
8 maja 2012 roku Komisja zapoznała się z dokumentami przygotowanymi przez Sekretariat TNW: „Sprawozdaniem Sekretarza Generalnego”,
„Sprawozdaniem Skarbnika” oraz „Rachunkiem wyników” (przygotowała księgowa TNW). Według przedłożonych dokumentów w końcu
2011 roku Towarzystwo liczyło 463 członków. Towarzystwem kierował
Zarząd, wybrany w grudniu 2010 roku, w następującym składzie:
Prezes: prof. dr hab. Janusz Lipkowski (Wydz. III)
Wiceprezes: prof. dr hab. Marek Kowalczyk (Wydz. V)
Sekretarz generalny: prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Wydz. II)
Zastępca sekretarza: prof. dr hab. Joanna Jurewicz (Wydz. I)
Skarbnik: prof. dr hab. Witold Wieniawski (Wydz. V)
Zastępca skarbnika: prof. dr hab. Adam Hulanicki (Wydz. III).
Również w kilku wydziałach w okresie sprawozdawczym odbyły się
wybory do władz wydziałowych: w styczniu 2011 roku w Wydziale I,
II i VI, w grudniu 2011 roku w Wydziale III. W Wydziale IV wybory
odbyły się w marcu 2011 roku, a w Wydziale V — 10 lutego 2011 roku,
natomiast uzupełniające w listopadzie 2011 roku.
W 2011 roku do Towarzystwa przyjęto 9 nowych członków–korespondentów, a 12 dotychczasowych korespondentów uzyskało status
członka zwyczajnego. Zmarło 8 członków Towarzystwa.
Prowadzono działalność statutową oraz zleconą. W ramach działalności statutowej zorganizowano wiele zebrań, konferencji i cyklicz77
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nych sesji. W związku z obchodami Roku Marii Skłodowskiej–Curie
członkowie TNW brali udział w kilku międzynarodowych imprezach
naukowych:
— 14 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta sesja na temat
badań radiacyjnych w Polsce, pod honorowym patronatem prezesa TNW, prof. Janusza Lipkowskiego. Współorganizatorami
sesji był Komitet Chemii PAN oraz Instytut Historii Nauki PAN.
Materiały z sesji ukazały się drukiem pt. „Początki badań radiacyjnych w Polsce”, w koedycji z Instytutem Historii Nauki PAN
— 13. International Seminar on Inclision Compounds (miejsce:
Gierłoża w woj. olsztyńskim)
— Polska Letnia Szkoła Krystalografii (miejsce: Gierłoża)
— sympozjum „Chemistry Education, Business and Industry in Less
Favored Countries”. Ta ostatnia impreza odbyła się w Warszawie,
organizowało ją TNW wraz z Komitetem Chemii PAN.
Uroczysty charakter miała też sesja z okazji 280. rocznicy urodzin Marcello Baciarellego (czerwiec), zorganizowana przez Wydział II wspólnie z Instytutem Historii PAN i Towarzystwem Przyjaciół Warszawy.
Ponadto w 2011 roku konferencje i spotkania były dziełem poszczególnych wydziałów TNW:
— Wydział I zorganizował sympozjum „Łużyczanie oraz inne
mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie” (marzec)
— Wydział III zorganizował we współudziale z Wydziałem Fizyki
UW i Instytutem Fizyki PAN sympozjum „Warszawska szkoła fizyki półprzewodników — w stulecie urodzin profesora Leonarda Sosnkowskiego” (kwiecień)
— Wydziały IV i V we współudziale Wydziału Biologii UW, Centrum Doskonałości ANIMBIOGEN in EU oraz Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zorganizowały kolejną
imprezę naukową z cyklu „Nagrody Nobla”. W 2011 roku sesja
była poświęcona nagrodom w dziedzinie fizjologii i medycyny
— Odbyły się również dwie konferencje cyklu „Wyzwania
XXI Wieku: Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne” — zorganizował je Wydział V TNW wspólnie z Federacją Polskich
Towarzystw Medycznych.
Ponadto spotykano się na naukowych zebraniach wydziałowych (Wydział I — 5 spotkań, Wydział II — 3, Wydział III — 1, Wydział IV —
4, Wydział VI — 3).
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Do działalności statutowej należy też wydawanie i wspieranie publikacji naukowych. W 2011 roku TNW opublikowało pięć tomów
studiów opiniowanych przez Wydział I, w większości czasopism naukowych od dłuższego czasu wydawanych pod szyldem Towarzystwa
(„Acta Baltico–Slavica”, „Slavia Meridionalis”, „Sprawy Narodowościowe”). Ukazał się również 73. tom Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za 2010 rok. Jak wspomniano wcześniej,
dorobkiem wydawniczym TNW jest także tom pokonferencyjny Początki badań radiacyjnych w Polsce. Ponadto Towarzystwo, jak co
roku, wspierało program bibliografii slawistycznej e–Sybislaw.
Z innych statutowych aktywności Towarzystwa należy wymienić
przygotowanie oficjalnego listu prezesa TNW, prof. Janusza Lipkowskiego, do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Donalda Tuska,
w sprawie reformy polskiej nauki.
W 2011 roku od FNP uzyskano środki finansowe na opracowanie
i wydanie publikacji poświęconej historii działalności Towarzystwa
Popierania i Krzewienia Nauk (do wykorzystania w 2012 roku).
Rok 2011 był natomiast ostatnim rokiem prowadzenia przez TNW
programu stypendiów konferencyjnych, finansowanych przez Fundację Nauki Polskiej. Odbyły się trzy konkursy, w których 143 osobom
przyznano stypendia w wysokości 345 000 zł.
W działalności Towarzystwa należy też odnotować drugie seminarium dla śpiewaków–amatorów z Unii Europejskiej, finansowane
przez fundusz Warsztaty Grundtviga; seminarium Muzyka Adwentowa, pod opieką Wydziału II, odbyło się w grudniu 2011 roku.
Obsługa finansowa Towarzystwa prowadzona była w 2011 roku,
jak w poprzednim roku, przez księgową panią Agnieszkę Więckowską.
Ona też przygotowała bilans TNW za 2011 rok.
Przychody z działalności statutowej wyniosły w roku 2011:
700 852,92 zł i były nieco wyższe niż w roku poprzednim (692 574,83).
Znacznie wyższe natomiast były koszty realizacji zadań statutowych
(731 496,83 wobec 664 205,91 w roku 2010). W rezultacie wynik
finansowy działalności statutowej to –30 643,91 zł. Na koniec 2011
roku środki własne TNW wynosiły 134 093,69 zł. Jest to mniej niż
w roku poprzednim (146 444,15 zł), co ma związek ze zmniejszeniem
stopnia pokrycia wydatków administracyjnych ze środków FNP i zamykaniem programu stypendialnego dla młodych naukowców. Strata
bilansowa za rok 2011 wyniosła 42 214,75 zł, będzie ona jednak za79
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pewne mniejsza po ostatecznym rozliczeniu kosztów imprezy Muzyka Adwentowa.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że sprawozdawczość finansowa
dla instytucji sponsorujących działalność TNW była wykonywana
terminowo. Prawidłowo również prowadzono obsługę księgową Towarzystwa. Obecnie dokumentacja finansowa jest przechowywana
w sekretariacie TNW, a kasę podręczną prowadzi upoważniony pracownik sekretariatu. W roku 2011 w sekretariacie pracowały dwie
osoby; wymiar ich zatrudnienia i zakres obowiązków ulegał zmianom
w zależności od potrzeb.
Komisja odnotowała, że opóźniało się składanie sprawozdań z działalności statutowej niektórych wydziałów do sekretariatu Towarzystwa.
Konkluzja:
Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność Prezydium, Zarządu i Wydziałów Towarzystwa w 2011 roku. Wyraża też uznanie
dla pracy członków Prezydium TNW i całego Zarządu, dziękując
również wszystkim członkom Towarzystwa, którzy brali udział
w życiu naukowym TNW.
Jednocześnie Komisja zgłasza konieczność przeprowadzenia
wyboru jednego członka Komisji Rewizyjnej w związku z wybraniem pana prof. Rajmunda Dybczyńskiego w grudniu 2011 roku
na sekretarza Wydziału III (po śmierci prof. Jana Gaja).
Warszawa, 14 maja 2012 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej TNW
Prof. dr hab. Ewa Wolnicz–Pawłowska
Członkowie Komisji Rewizyjnej TNW:
Prof. dr hab. Stanisław Kazubski
Prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski
Prof. dr hab. Włodzimierz Zych
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