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3. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
za okres styczeń 2013–grudzień 2013 r.

27 listopada 2013 r. Komisja Rewizyjna — w związku z zakończeniem kadencji władz Towarzystwa — przedstawiła sprawozdanie za
okres od grudnia 2010 do października 2013 r. Obecne sprawozdanie
obejmuje zatem działalność TNW w ostatnim kwartale 2013 r. oraz
uwzględnia wyniki finansowe za cały ubiegły rok, ujęte w dokumentach księgowych.
W roku 2013 skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Wolnicz–Pawłowska (Wydział I)
Sekretarz: prof. dr hab. Stanisław Kazubski (Wydział IV)
Członkowie: prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski (Wydział I), prof.
dr hab. Michał Nawrocki (Wydział III), prof. dr hab. Włodzimierz
Zych (Wydział VI, zm. na początku 2013 r.).
Na Zebraniu Ogólnym (wyborczym) 27 XI 2013 r. wybrano następujące osoby: Ewa Wolnicz–Pawłowska, Stanisław Kazubski, Krzysztof Wrocławski (z poprzedniego składu Komisji), Zbigniew Galus
(Wydział III) i Tadeusz Pałko (Wydział VI) — nowi członkowie.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przedstawionymi
przez sekretariat, a mianowicie: „Sprawozdaniem Sekretarza Generalnego TNW za okres 1 I 2013 r.–31 XII 2013 r.”, innymi dokumentami
sporządzonymi przez panią sekretarkę Ewę Wardas (dane o zmarłych
członkach Towarzystwa), „Sprawozdaniem Skarbnika TNW z działalności finansowej Towarzystwa w roku 2012 oraz informacją dotyczącą
okresu styczeń–kwiecień 2013 r.”, a także dodatkowymi dokumentami
opracowanymi przez księgową: „Bilans na dzień 31.12.2013” i „Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego TNW” za 2013 r.
Zgodnie z tą dokumentacją Towarzystwo w końcu grudnia 2013 r.
liczyło 469 członków. Prowadzono działalność statutową (zebrania naukowe, konferencje, cykliczne sesje i publikacja „Rocznika TNW”).
Działalność zlecona obejmowała inne wydawnictwa i program elektronicznego opracowania bibliografii slawistycznej; uzyskiwano na to
środki zewnętrzne.
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Działalność statutowa:
— odbyły się dwa zebrania ogólne z referatami,
— trzy posiedzenia Zarządu,
— 12 zebrań wydziałowych.
Ponadto w 2013 r. zostały zorganizowane trzy cykliczne konferencje (sesja noblowska i dwie konferencje z cyklu „Ochrona zdrowia
i kształcenie medyczne” — kolejno dziesiąta i jedenasta). Konferencje
te przygotowuje Wydział V i IV we współpracy z innymi instytucjami naukowymi. Odbyły się również dwie inne konferencje z udziałem
Wydziału I i II. Odnotować trzeba też współorganizowanie i udział
TNW w I Kongresie Towarzystw Naukowych w Warszawie.
Wydany został 75. tom „Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” i 5 innych publikacji książkowych, w tym Historia Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Zdigitalizowano istniejące
numery „Rocznika” i udostępniono je na stronie internetowej TNW.
W zakresie prowadzenia księgowości w TNW nie nastąpiły zmiany
w stosunku do lat poprzednich. Obsługę finansową Towarzystwa oraz
prowadzonej tu działalności statutowej i zleconej zapewnia księgowa,
pani Agnieszka Więckowska. Ona też przygotowała bilans za 2013 r.
Sekretariat prowadzi obecnie 1 osoba — pani Ewa Wardas. W 2013 r.
sprawozdawczość finansowa dla instytucji sponsorujących działalność
TNW była wykonywana terminowo, a obsługa księgowa prowadzona
prawidłowo.
Konkluzja: Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność Prezydium, Zarządu i Wydziałów Towarzystwa w 2013 r. i wnioskuje
o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Warszawa, 19 maja 2014 r.
Prof. dr hab. Ewa Wolnicz–Pawłowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
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