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I 
 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) z siedzibą przy ul. Freta 16 w Warszawie, 00-227, rozpoczęło 
działalność w 1919 roku. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest upowszechnianie nauki – PKD 9112. 
 
PTChem posiada osobowość prawną a organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 
Warszawa. 
 
PTChem zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dniem 06 stycznia 2006 r. pod numerem pozycji rejestru 
KRS 0000102287 i otrzymało status organizacji pożytku publicznego. 
 
PTChem posługuje się numerem REGON 000681170 nadanym przez Urząd Statystyczny w Warszawie oraz 
numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 525-10-51-977 nadanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy 
Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa decyzją z dnia 12 czerwca 1996 roku. 
 
PTChem prowadzi wyłącznie działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.  
 
Przedmiotem tej działalności jest: 
1. Wydawanie własnych czasopism naukowych oraz innych publikacji związanych z charakterem 

działalności towarzystwa 
2. Organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych 
3. Organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów naukowych 
4. Prowadzenie biblioteki naukowej 
5. Prowadzenie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 
6. Organizacja zwiedzania zakładów naukowych i przemysłowych 
7. Sprawowanie merytorycznej opieki nad Olimpiadą Chemiczną oraz współpraca z naukowymi kołami 

studentów-chemików. 
8. Przyznawanie nagród i wyróżnień w dziedzinie chemii i jej zastosowań  
9. Udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje, towarzystwa krajowe i 

zagraniczne, zmierzające do rozwoju nauk chemicznych 
10. Udzielanie informacji z zakresu chemii innym organizacjom oraz wypowiadanie się w sprawach 

ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie 
 
Władzami PTChem zgodnie z obowiązującym statutem są: 
1. Walne Zgromadzenie 
2. Zarząd Główny 
3. Prezydium Zarządu Głównego 
4. Główna Komisja Rewizyjna 
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PTChem zrzesza  członków z całej Polski, którzy na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia wybierają Prezesa 
oraz Prezydium Zarządu Głównego, a także członków Głównej Komisji Rewizyjnej. 
 
PTChem opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a w posiadanych oddziałach 
terenowych w kraju praca świadczona jest społecznie przez pracowników naukowych. 
Do realizacji zadań statutowych PTChem zatrudnia 6 pracowników na umowę o pracę. 
 
PTChem osiąga następujące przychody: 
1. Wpływy ze składek członkowskich oraz ze składek członków wspierających 
2. Wpływy z organizowanych imprez naukowych w ramach działalności statutowej 
3. Wpływy ze sprzedaży czasopism chemicznych 
4. Dotacje, subwencje, darowizny 
5. Wpływy z posiadanego majątku 
6. Wpływy z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 
 
PTChem przeznacza uzyskiwane dochody wyłącznie na działalność statutową. 
 
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016  
i zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 2016 roku przy założeniu 
kontynuowania działalności. Czas trwania działalności Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest 
nieograniczony. 
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II 

 
STAN MAJĄTKOWY PTChem na dzień 31-12-2016 r. 

 
 

I. Zmiany w ciągu roku obrotowego 2016 wartości rzeczowego majątku trwałego 
 
 

A. Środki trwałe 

 

Treść według pozycji 
bilansowych 

Stan na dzień 
31-12-2015 

Zwiększenia Zmniejszenia  
Stan na dzień 

31-12-2016 

Środki trwałe 224 177,16 0,00  0,00 224 177,16 

 
Środki trwałe wykazane w powyższej tabeli zostały wycenione na dzień bilansowy 31-12-2016 r. w 
wartości brutto.   
Wynikający z ewidencji stan środków trwałych nie uległ zmianie w stosunku do roku 2015.  
 
Należy jednak podkreślić, że w roku 2016 miały także miejsce operacje gospodarcze  poprawiające i 
zwiększające  stan wyposażenia PTChem. 
Dla zapewnienie prawidłowej organizacji imprez o charakterze naukowym organizowanych przez lub 
przy współudziale PTChem nabyty został sprzęt elektroniczny.  Sprzęt ten stanowi majątek 
Towarzystwa, przy czym zauważyć należy, iż pozostaje on w dyspozycji oddziałów, które wykorzystują 
go realizując działania statutowe. 
 
 
Najważniejsze operacje dotyczące wyposażenia w roku 2015 przedstawia tabela: 
 
 

LP Zakres operacji gospodarczej  

1 Nabycie sprzętu elektonicznego przez Oddział Poznański, Lubelski  16 464,21 

  
Łączne nakłady na wyposażenie: 
 

 
16 464,21 

 
 
 

B. Umorzenie środków trwałych 

 

Treść według pozycji 
bilansowych 

Stan na dzień 
31-12-2015 

Stan na dzień 
31-12-2016 

Środki trwałe 158 521,16 167 521,16 

 
W roku 2016 dokonano odpisów umorzeniowych w wysokości 9.000,00 zł i dotyczyły one amortyzacji 
samochodu osobowego. Odpisy amortyzacyjne dokonane są przy zastosowaniu liniowej metody 
amortyzacji wg stawek zgodnych z załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 
dnia 15.02.1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) 

 



Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Chemicznego - wewnętrzne 

 

2.  Zmiany w ciągu roku 2016 stanu majątku obrotowego  
 

A. Struktura inwestycji krótkoterminowych 
 
 
 

 

PTChem posiada rachunki bankowe zagranicznych środków pieniężnych prowadzone: w walucie USD 
oraz w walucie EURO. 
Na dzień 31.12.2016 środki w walucie obcej zostały przeliczone według średniego kursu danej waluty 
obcej ustalonego na dzień bilansowy przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowane w 
tabeli Nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r. 

 

 

B. Wykaz poszczególnych pozycji wchodzących w skład zapasów 
 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień     
31-12-2016 

Stan na dzień        
31-12-2015 

Zmiana stanu zapasów  
2016-2015 

Zapasy 118 836,58 114 334,88 3 901,70 

w 
tym: 

materiały 23 609,92 25 635,00 -2 025,08 

  towary 94 626,66 88 699,88 5 926,78 

 
Zapasy towarów i materiałów zostały wycenione na dzień 31.12.2016 r. według cen zakupu i zgodne są 
ze stanem spisu z natury. 
 
Zapasy wykazane w sprawozdaniu obejmują następujące pozycje: 
1. materiały – materiały promocyjne PTChem, przeznaczone do sprzedaży lub dystrybucji np.: w 

materiałach konferencyjnych  
2. towary – wydawnictwa i inne towary sprzedawane przez Muzeum MSC 
 
Jak wynika z przedstawionych danych stan zapasów na dzień 31-12-2016 r. wzrósł w ujęciu 
wartościowym o 3 901,70 PLN. Na wartość tę złożyło się zmniejszenie ilości zapasów materiałów o 
kwotę  2.025,08 zł przy jednoczesnym zwiększeniu stanu zapasów towarów (Muzeum MSC) o 5 926,78 
zł.  

 
 
 
 
 
 

Wyszczególnienie Stan na dzień 31-12-2016 Stan na dzień 31-12-2015 

Środki pieniężne  1 217 521,75 1 674 618,18 

w tym: w kasach 52 524,56 27 572,54 

  na rachunkach 654 079,21 700 909,51 

  w tym: bieżących PLN 562 673,91 606 423,08 

    dewizowych 91 405,30 94 486,43 

    w drodze 0,00 0,00 

Inne środki pieniężne 0,00 0,00 

Inne aktywa pieniężne - lokaty do 12 m-cy 510 917,98 946 136,13 
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3  Kapitały własne i fundusze specjalne w roku 2016 

 

 
A.  Kapitały własne – FUNDUSZ STATUTOWY 

 
Dane o źródłach zwiększenia funduszu w okresie sprawozdawczym 2016 r. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stan Funduszu Statutowego nie uległ zmianie w roku 2016. Nadwyżka kosztów uzyskania nad przychodami 
z działalności w wysokości (-) 23.840,67 zł, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, pokryta 
została z dodatniej nadwyżki przychodów nad kosztami zrealizowanej za rok 2012. 
 
 
 

B.  Informacje o funduszach specjalnych w roku obrotowym 2016 

   

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31-12-2016 
Zwiększenia Zmniejszenia  

Stan na dzień 
31-12-2015 

Fundusz z aktualizacji wyceny 3 521,11     3 521,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszczególnienie Kwota 

Stan funduszu na dzień 31-12-2015 2 080 817,91 

Zwiększenia w ciągu roku  
 

0,00 

Zmniejszenia w ciągu roku 
 

0,00 

Stan funduszu na dzień 31-12-2016 2 080 817,91 
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III 
 

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO PTChem ZA ROK OBROTOWY 2016 
 

 
1. Struktura zrealizowanych przychodów z działalności: 

 

 

  WYJAŚNIENIE DO ZESTAWIENIA   „Struktura zrealizowanych przychodów z działalności” 
 

Poniżej przedstawione zostały dane i informacje uszczegóławiające dotyczące wybranych pozycji 
zestawienia:  
  
Pozycja 1:  SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH  

Dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu organizacji i współorganizacji  imprez o charakterze naukowym.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Żródła przychodów 2016 2015 
Zmiana 

2016 - 2015 

PRZYCHODY OGÓŁEM 2 011 795,16 3 372 299,61 -1 360 504,45 

1 Sprzedaż usług statutowych 1 156 713,98 1 917 920,01 -761 206,03 

2 Działalność Muzeum MSC 193 781,47 179 341,98 14 439,49 

3 Sprzedaż czasopism 18 710,82 20 878,41 -2 167,50 

4 Składki członkowskie 38 658,28 42 085,09 -3 426,80 

5 Rada konsultacyjna 15 000,00 12 000,00 3 000,00 

6 Udziały w czasopismach zagranicznych 107 493,97 140 842,36 -33 348,39 

7 Dotacje - administracja państwowa 440 000,00 648 283,00 -208 283,00 

8 1% podatku 2 426,40 4 487,30 -2 060,90 

9 Darowizny na rzecz OPP  14 050,00 9 300,00 4 750,00 

10 Przychody finansowe 8 780,20 14 846,07 -6 065,87 

11 Pozostałe przychody operacyjne 16 180,03 382 315,39 -366 135,36 

Nazwa usługi 2016 Kwota przychodu Uwagi 

59 Zjazd Naukowy PTChem  701 769,55 uczestnictwo i wpłaty od sponsorów 

Zjazdy Sekcji Studenckiej 53 056,91 uczestnictwo i wpłaty od sponsorów 

Konferencje i imprezy organizowane 
przez oddziały i sekcje 

401 887,52 uczestnictwo i wpłaty od sponsorów 

 
 1 156 713, 98 
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Na znaczny spadek wartości tej pozycji w stosunku do roku 2015 miało niewątpliwy wpływ dwa 

podstawowe czynniki: 

1. ograniczenie liczby imprez naukowych (konferencji) organizowanych w roku 2016 przez lub przy 

udziale Towarzystwa 

2. spadek przychodów osiągniętych w związku z organizacją ZN PTCHem, w dużej mierze 

spowodowany mniejszą niż w latach poprzednich liczbą osób uczestniczących w Zjeździe 

 

2016 2015 

Zjazd Naukowy PTChem 701 769,55 916 643,81 

Uczestnictwo  506 911,67 765 477,96 

Pozostałe przychody(sponsorzy, wystawcy) 194 857,88 151 165,85 

 

 

Pozycja 2:  PRZYCHODY MUZEUM MSC 

Obejmuje wartość przychodów uzyskanych przez Muzeum MSC z następujących źródeł: 

 

PRZYCHODY ogółem 193 781,47   

w tym: Sprzedaż biletów 139 181,49  

  Sprzedaż wydawnictw 9 249,49  

  Sprzedaż artykułów pozostałych 25 843,10  

 
Zajęcia edukacyjne 

 
17 430,90 

  Pozostałe przychody   2 076,49  

 

Przyczyna zmiany wartości pozycji: 

Pozycja ta wykazuje niewielki wzrost w stosunku do roku 2016. Niewątpliwie  czynnikiem determinującym 
zwiększenie wartości przychodów MMSC było poszerzenie oferty muzeum o zajęcia edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży prowadzone w formie warsztatów, pokazów i wykładów.  Udział w tych zajęciach powiązany jest 
ze zwiedzaniem muzeum, co znajduje przełożenie zarówno we wzroście przychodów z tytułu zajęć 
edukacyjnych, jak również z tytułu sprzedaży biletów. 
 

Pozycja 3:  SPRZEDAŻ CZASOPISM 

Dotyczy przychodów uzyskiwanych z tytułu prenumeraty oraz innych (np.: za artykuły sponsorowane, 

zamieszczanie ogłoszeń) uzyskiwanych w związku z wydawaniem czasopism: Wiadomości Chemiczne i 

Orbital. 

 

Przychody 2016 WCH ORBITAL 

Prenumerata 14 346,80 400,00 

Pozostałe (ogłoszenia, dofinansowania, 
artykuły sponsorowane) 

3 439,02 525,00 
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Pozycja: 5. RADA KONSULTACYJNA 
 
Pozycja ta pojawiła się po raz pierwszy w sprawozdaniu za rok 2013. Obejmuje wpłaty dokonywane przez 
firmy komercyjne – członków instytucjonalnych.  Wysokość rocznej składki członka Rady Konsultacyjnej 
wynosi  1.500,00 zł. W roku 2016 firm tych było 10.  
 

Pozycja 7:  DOTACJE – administracja państwowa 

 

W roku 2016 Towarzystwo otrzymało dotacje przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

na działalność upowszechniającą naukę w kwocie ogółem: 270 000,00 zł. Wsparcie dotyczyło:  organizacji  

59 Zjazdu Naukowego PTChem oraz organizacji  konferencji Extech2016 (Toruń). 

Dodatkowo w roku 2016 Towarzystwo otrzymało dotację w wysokości: 170 000,00 zł z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie projektu wystawy stałej w Muzeum MSC. 

 

Pozycja 9:  Darowizny na rzecz OPP 

 

Pozycja ta obejmuje darowizny, otrzymane przez Towarzystwo z tytułu prowadzenia działalności pożytku 

publicznego, inne niż wpłaty z 1%.  W roku 2016 w ramach tego źródła przychodów wykazane zostały 

wpłaty środków finansowych dokonywane przez osoby fizyczne oraz darowizna rzeczowa w formie 

przekazania przez firmę Perlan  na rzecz  PTChem odczynników chemicznych o wartości 4.000,00 zł do 

wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum MSC PTChem. 

 

Pozycja 10:  PRZYCHODY FINANSOWE 

 

Obniżenie wartości tej pozycji w stosunku do roku 2016 zdeterminowały przede wszystkim dwa czynniki: 

 zmiana sytuacji na rynku finansowym, polegająca na obniżeniu możliwych do uzyskania stóp 

procentowych lokat w ogóle, a w szczególności oprocentowania bankowych  lokat terminowych 

instytucji, 

 znaczne zmniejszenie stanu środków finansowych Towarzystwa możliwych do ulokowania. 

 

Pozycja 11:  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

 

Pozycja Pozostałe przychody obejmuje m.in.  wpłaty dokonywane przez inne instytucje  wspierające 

działalność  PTChem oraz inne przychody nie związane bezpośrednio z działalnością statutową.   

 

W roku minionym Pozostałe przychody obejmowały następujące tytuły: 

 

Lp Pozostałe przychody Wartość 

1 refundacja nagród  8 000,00 

2. dochód spółki PTChem-Chemicus z przeznaczeniem na działalność statutową 5 000,00 

3 dofinansowanie udziału w warszawskim Festiwalu Nauki 1 400,00 

4 Inne: m. in. uznana reklamacja DHL, zwroty opłat bankowych  1 780,03 

 
 
 

16 180,03 
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2. Struktura poniesionych kosztów działalności: 
 

 

Koszty wg zadań 2016 2015 
Zmiana 

2016-2015 

KOSZTY OGÓŁEM: 2 446 769,04 3 396 140,48 -949 371,44 

I. Koszty działalności statutowej odpłatnej, w tym: 1 876 758,87 2 312 766,03 -436 007,16 

1 Koszty realizacji sprzedaży usług statutowych 1 173 883,58 1 860 361,01 -686 488,43 

2 Koszty działalności Muzeum MSC 638 115,79 366 025,27 272 090,52 

3 Koszty Wiadomości Chemicznych 64 759,50 86 379,75 -21 620,25 

II. Koszty działalności nieodpłatnej, w tym: 285 387,21 705 149,00 -419 761,79 

1 Koszty czasopisma ORBITAL 43 917,15 44 061,68 -144,53 

2 Nagrody, wyróżnienia i medale PTChem 45 011,46 49 927,55 -4 916,09 

3 Wsparcie finansowe innych instytucji i działań 21 272,01 39 864,30 -18 592,29 

4 Koszty pozostałej działalności nieodpłatnej 175 186,59 571 295,47 -396 108,88 

III. Koszty zarządu, w tym: 267 474,99 367 944,69 -100 469,70 

1 Pozostałe koszty oddziałów 18 455,86 37 428,38 -18 972,52 

2 Koszty BZG 189 399,20 265 574,84 -76 175,64 

3 Koszty działalności organów statutowych 51 983,94 58 204,85 - 6 220,91 

4 Składki członkowskie - organizacje międzynarodowe 7 635,99 6 736,62 899,37 

IV. Pozostałe koszty operacyjne 17 109,80 10 000,00 7 109,80 

V. Koszty finansowe 38,17 280,76 -242,59 

 
 
WYJAŚNIENIE DO ZESTAWIENIA   „Struktura poniesionych kosztów  działalności” 

 
Poniżej przedstawione zostały dane i informacje uszczegóławiające dotyczące wybranych pozycji 
zestawienia:  
 
Pozycja:  I.1 – I.2  

 

Dotyczą  wartości ogółu kosztów poniesionych w związku z realizacją poszczególnych zadań.  Pozycje te 

obejmują wartość zużytych materiałów, nabytych usług obcych oraz koszty wynagrodzeń z tytułu zawartych 

umów cywilnoprawnych (a w przypadku Muzeum MSC także z tytułu umów o pracę)  

 

Spadek wartości pozycji kosztów realizacji sprzedaży usług  statutowych jest bezpośrednim wynikiem 

mniejszej ilości konferencji organizowanych w roku 2016 oraz zmniejszeniem liczby uczestników Zjazdu  
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Znaczący wzrost  wartości wydatków ponoszonych przez Muzeum MSC w roku 2016 w stosunku do roku 

2015 został spowodowany przede wszystkim koniecznością ponoszenia kosztów związanych z 

opracowaniem przez firmę Nizio Design International projektu nowej multimedialnej wystawy stałej, 

planowanej do zrealizowania po remoncie lokalu przy ul. Freta 16. – koszty z tego tytułu poniesione w 2016 

r. wyniosły:  267 483,81 zł. 

 

Pozycja:  I.3  

 

Uszczegółowienie zakresu pozycji: Koszty Wiadomości Chemicznych przedstawia poniższa tabela: 

Przedmiot kosztu: 2016 2015 

opracowanie i wydruk 36 277,50 58 002,50 

wysyłka 2 240,00 1 880,00 

wynagrodzenia  25 368,00 24 500,00 

adm. redakcji 874,00 1 997,25 

 

Spadek wartości kosztów ponoszonych na opracowanie i wydruk ma częściowo charakter pozorny, 

ponieważ kwota wykazana za rok 2016 nie obejmuje kosztów wydruku ostatniego numeru 11-12/2016 w 

wysokości 8 550,00 zł.  Wydruk tego ostatniego numeru z roku 2016 został zrealizowany dopiero w marcu 

2017 r, i rozliczony księgowo w ewidencji roku 2017. Należy mieć jednak świadomość, iż rzeczywiste koszty 

wydruku kompletu numerów WCH z 2016 r. wynosiły  44.827,50 zł.  Były one niższe niż w roku 2015 ze 

względu na zmniejszenie nakładu w związku z sukcesywnym spadkiem ilości zakontraktowanych 

prenumerat. 

 

Pozycja:  II.1 

 

Uszczegółowienie zakresu pozycji: Koszty czasopisma ORBITAL  przedstawia poniższa tabela: 

Przedmiot kosztu: 2016 

wydruk 29 280,15 

wysyłka 14 637,00 

 

 

Pozycja:  II.4 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność 

prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają one 

wynagrodzenia. Pozycja II.4 obejmuje więc wszelkie wydatki związane z realizacją działań o charakterze 

nieodpłatnym , a w szczególności  z organizacją wykładów, seminariów, sympozjów i konferencji; pokazów i 

warsztatów chemicznych; konkursów i turniejów. 

Na wartość tej pozycji wykazaną za rok 2016 złożyły się przede wszystkim nakłady  poniesione na szereg 

działań realizowanych przez oddziały: wykłady, seminaria, warsztaty, turnieje, konkursy (m. in. Łódzki, 

Poznański, Opolski, Białostocki, Lubelski, Toruński, Warszawski).  
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Pozycja:  III 

 

Obejmuje wydatki związane z szeroko rozumianą obsługą administracyjną i kierowniczą Towarzystwa oraz 

funkcjonowaniem PTChem jako instytucji. W ramach tej kategorii wyodrębnione zostały cztery główne kręgi 

kosztów: 

 

III.1  Pozostałe koszty oddziałów, gdzie klasyfikowane są  koszty ponoszone przez oddziały a mające 

charakter kosztów administracyjnych, jak np.: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty 

utrzymania stron internetowych, zakupu wyposażenia pozostającego w dyspozycji oddziału.  

 

III.2  Koszty Biura ZG, obejmują koszty związane z funkcjonowaniem biura ZG – amortyzację i eksploatację 

samochodu, zużycie materiałów biurowych, energii, środków czystości, koszty najmu lokalu, zakupu 

wyposażenia , nabytych usług obcych – min. telekomunikacyjnych, księgowych, pocztowych, bankowych  a 

także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w biurze ZG. Spadek wysokości tej pozycji w stosunku do 

roku 2015 ma niewątpliwy związek z tym, iż w wartości tej pozycji wykazanej za rok poprzedni znalazły się 

nakłady poniesione  w pierwszych miesiącach roku 2015 na organizację i zrealizowanie przeprowadzki biura 

oraz biblioteki naukowej do tymczasowego lokalu w związku z odbywającym się remontem kamienicy przy 

ul. Freta 16, a także koszty związane  z remontem i adaptacją przydzielonego lokalu zastępczego na 

potrzeby biura. 

 

III.3  Koszty działalności organów statutowych, dotyczą  wydatków ponoszonych w związku z organizacją 

posiedzeń Prezydium ZG PTChem, ZG PTChem, podróżami służbowymi odbywanymi w związku z realizacją 

zadań statutowych, udziałem w spotkaniach w kraju i za granicą oraz działalnością organizacyjną 

Towarzystwa. 

 

III.4  Pozycja Składki członkowskie obejmuje opłaty ponoszone w związku z przynależnością do organizacji 

międzynarodowych. W roku 2016 do tej pozycji zakwalifikowane zostały: składka EuCheMS w wysokości 

6.086,50 oraz ECTN w wysokości  1.549,49 zł 

 

3. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych 
 
 

Stan na dzień 31-12-2016 Stan na dzień 31-12-2015
0,00 0,00

w tym: losowe
pozostałe 

0,00 0,00
w tym: losowe

pozostałe 

Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne
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4. Ustalenie wyniku finansowego za 2016 r. 
 

A PRZYCHODY OGÓŁEM zł 2 011 795,16 

B KOSZTY OGÓŁEM zł 2 446 769,04 

    

 
Wynik finansowy BRUTTO zł - 434 973,88 

 
 
Analiza osiągniętego wyniku: 

 
W roku 2016 nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji finansowej Towarzystwa, czego wymiernym efektem 
jest znaczne ograniczenie zasobów finansowych będących w dyspozycji PTChem. Środki finansowe 
zgromadzone na rachunkach bankowych bieżących i lokat terminowych na początek roku 2016 wynosiły 
1 674 618,18 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2016 osiągnęły poziom 1 217 521,75 zł, co oznacza 
nominalny spadek wartości o 457 096,43 zł. Najistotniejsza zmiana w tym zakresie dotyczyła poziomu 
środków na koncie głównym PTChem .   
 
Wykazany ujemny wynik finansowy z działalności w wysokości 434 973,88 zł oznacza, iż Towarzystwo 
ponosiło w roku 2016 szereg wydatków nie znajdujących pokrycia we wpływach roku 2016, które to 
wydatki były finansowane z przychodów osiągniętych w latach poprzednich.  
 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów i  kosztów  oraz wynik wybranych zadań: 
 

Nazwa zadania Przychody Koszty Wynik Dotacja
Wynik po 

rozliczeniu 

dotacji
Muzeum MSC 193 781,47 638 115,79 -444 334,32 152 890,20 -291 444,12

Orbital 925,00 43 917,15 -42 992,15 0,00 -42 992,15

Wiadomości Chemiczne 17 785,82 73 309,50 -55 523,68 0,00 -55 523,68

59 Zjazd PTChem i SITPChem 701 769,55 736 968,70 -35 199,15 180 000,00 144 800,85
Zjazdy Sekcji Studenckiej 

PTChem
53 056,91 65 408,98 -12 352,07 0,00 -12 352,07

ChemSession (O/Warszawa) 19 098,37 16 198,58 2 899,79 0,00 2 899,79

konferencje O/Lubelski 168 269,90 162 800,49 5 469,41 0,00 5 469,41  
 

Determinujący wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej miało kilka czynników. 
 
Przede wszystkim Towarzystwu nie przyznano w roku 2016 dotacji z MNiSW na działalność Muzeum MSC 
oraz dofinansowującej wydawanie Wiadomości Chemicznych, co spowodowało konieczność pokrycia 
deficytu, corocznie wykazywanego na obu tych formach działalności, ze środków własnych PTChem. 
Dotychczas w przeważającej  części deficyt ten niwelowany był otrzymywanym dofinansowaniem. 

 
Ponadto w roku 2016 r. wystąpiła konieczność poniesienia wysokich nakładów na opracowanie, przez firmę 
Nizio Design International, projektu ekspozycji stałej planowanej do realizacji w Muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie. Ogółem wydatki poniesione w roku 2016 na wykonanie projektu wyniosły 267 483,81 
zł, z czego 152 890,20 zł pokryte zostało z uzyskanej na ten cel dotacji od MKiDN, natomiast pozostała 
kwota – ze środków własnych Towarzystwa.  
 
Dokonując analizy osiągniętego ujemnego wyniku finansowego należy wziąć także pod uwagę, iż największy 
udział w nim ma strata wykazana na działalności Muzeum MSC. Poziom deficytu na tej formie działalności 
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statutowej jest na tyle istotny, iż wpływa na kondycję finansową stowarzyszenia jako całości  i ogranicza 
możliwości realizowania oraz zakres pozostałej działalności statutowej Towarzystwa. Niezaprzeczalny jest 
fakt, iż muzeum jest bardziej działalnością misyjną niż zarobkową, ale poziom deficytu może być  
redukowany przez podejmowanie różnego rodzaju aktywności  w zakresie pozyskiwania dodatkowych 
dochodów i optymalizowania ponoszonych kosztów.  Pożądana zatem  byłaby większa niż dotychczas 
aktywność kadry Muzeum MSC w sferze poszukiwania i pozyskiwania nowych, dodatkowych  źródeł 
finansowania działalności,  rozwijania współpracy z instytucjami turystycznymi, wzbogacania oferty usług 
oraz wykorzystywanie skuteczniejszych form promocji i reklamy działalności Muzem MSC.  
 
Nie bez znaczenia dla ujemnego  wyniku  z działalności Towarzystwa za rok 2016 jest również strata 
wykazana w związku z organizacją ZN PTChem, która pokryta została uzyskaną z MNiSW dotacją. W efekcie 
tego, do dyspozycji Towarzystwa została o wiele mniejsza kwota niż pierwotnie zakładano. Niepokojący 
wydaje się Członkom Prezydium ZG fakt znacznego rozbudowywania w ostatnich latach w związku z 
organizacją zjazdów części kulturalno-towarzyskiej. Ma to bardzo znaczący wpływ na wzrost poziomu 
kosztów organizacji ZN, co bezpośrednio przekłada się  na sytuację finansową stowarzyszenia. Doroczny 
Zjazd jest bowiem nie tylko sztandarową imprezą naukową, ale także jednym z podstawowych źródeł 
finansowania Towarzystwa jako instytucji. Biorąc po uwagę fakt, iż dotacja MNiSW wspierająca organizację 
ZN ma charakter uznaniowy, organizatorzy kolejnych powinni zatem tak szacować koszty i przychody, aby 
zapewnić Zjazdowi nie tylko samofinansowanie, ale także wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego 
bez względu na uzyskanie lub nie dodatkowego wsparcia w formie dotacji z MN. 
 
Pamiętać należy, iż Towarzystwo jest stowarzyszeniem – organizacją pożytku publicznego, której 
podstawowym celem statutowym jest wspieranie rozwoju nauk chemicznych, a nie osiąganie zysku. 
Realizując swoją misję Towarzystwo podejmuje nie tylko działania o charakterze odpłatnym, ale także 
nieodpłatne lub na granicy rentowności.  Działania nie związane z osiąganiem przychodów, a generujące 
koszty, wynikające z ich realizacji.  
Towarzystwo realizuje tego typu zadania m.in. w formie: 

– dofinansowywania organizacji imprez naukowych,  
– wspierania rozwoju i edukacji studentów  np.: pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach 

krajowych i zagranicznych, co umożliwia  im prezentację osiągnięć  własnych na arenie krajowej 
i międzynarodowej, 

– przyznawania i finansowania nagród o charakterze naukowym, 
– organizacji wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży, wystaw , udziału w FN, 
– wydawania i dystrybucji czasopisma Orbital, 

W 2016 r. organizowano szereg  imprez naukowych na granicy rentowności (przychody=koszty) lub też 
nieodpłatnych (seminaria,  wykłady dla studentów) np.: Oddział Białystok,  Oddział Łódż – seminarium, 
Oddział Opolski  - turniej chemiczny, Oddział Lubelski – pokazy chemiczne). 
 
Istotny wpływ na poziom uzyskanego wyniku miał także, wynikający z małej aktywności Towarzystwa w tej 
sferze,  znaczny spadek w 2016 r. wartości przychodów z organizacji i współorganizacji imprez naukowych o 
charakterze odpłatnym, co mogłyby stanowić źródło dodatkowych dochodów, 
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IV 
 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ROKU 2016 
 

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu pracowników 
 

Rok 2016 Rok 2015

1 6 6

w tym: kobiety 5 5

2 6 6

w tym: pracownicy kierownictwa 2 2

pracownicy obsługi 4 4

Zatrudnienie ogółem

Pracownicy wykonujący zadania 

działalności statutowej

Wyszczególnienie

 
 
 
Warszawa, dn. …………………………….. 

 

 
 
………………………………………………………                      ……………………………………………           

Podpis osoby sporządzającej                                               Pieczątka firmowa 

 
 

Podpisy Członków Prezydium Zarządu Głównego: 
 

 

 Prezes ZG PTChem  

 Skarbnik  

 Wiceprezes  

 Wiceprezes  

 Wiceprezes  

 Sekretarz  

 Członek Prezydium ZG  

 Członek Prezydium ZG  

 Członek Prezydium ZG  
 


