PRoToKoŁ
z kontroli działalno sci Polskie go Towarzystwa Chemiczne go

w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12 2016 r.
przeprowadzotej przez Główną Komisję Rewizyjną w dniu 6.06.2017 r'

Główna Komisja Rewizyjna w składzie:
Stanisław Witkowski

- przewodniczący

Witold Ciesielski
Teodozja Lipińska

Monika Michel
ŻanetaPolkowska
przeprowadziła kontrolę działalnosci PTChem na podstawie otrzymanej dokumentacji
finansowej obejmującej okres od I.0I.2016 r. do 3I.I2 2.016 r. Pani Agnieszka Hylińska,

dyrektor biura PTChem przedstawiła pisemne sprawozdanie merytoryczne

z

dziaŁalności

PTChem za rck 2016. Kustosz Muzeum MSC Pani Małgotzata Ewa Rosen przedstawiła
sprawozdanie.z działalnościMuzeum MSC. Kontrolę przeprowadzono w obecnościdyrektora
biura Pani Agnieszki Hylińskiej i księgowej Pani Agaty Modzelewskiej.
I. Działalnośćfinansowa

Zgodnie

z

przedstawionym sprawozdaniem rocznym

środków trwałych Towarzystwa wynosiła 224 17],16

w dniu

3I.12.Ż016

r.

złinie zmierrlła się w ostatnim

Stan zapasów w końcu 2016 r. wynosił 118 836,58 zł i zwiększył się

o

wartośó
roku.

39OI,70

złw

stosunku do 2015 r. Zapasy te obejmują materiały promocyjne PTChem pr7,eznaczone do

sprzedtzy lub dystrybucji np.

w

materiałach konferencyjnych oraz wydawnictwa

i

inne

towary sprzedawaneprzez Muzeum MSC. Fundusz statutowy rradzien3LI2.20I6 r. wynosił
2 080 8I] ,

9l

zŁ

i nie uległ zmianie w 2016

r.

Majątek obrotowy zmalał z I674 618,18 zŁ w 2015 r. do

1

ŻI7 5Ż1,75 zł w końcu

2016 r. Nalezy podkreślió, Żę w 2016 r. poprawił się stan wyposazenia PTChem. Zakupiono

sprzęt elektroniczny ptzez oddział Poznański

i

Lubelski do zapewnienia prawidłowej

organlzacji imprez o charakterze naukow;rm organizowanych przez lub przy współudziale

PTChem na kwotę

16

464,2I zł. Sprzęt ten pozostaje do dyspozycji oddziałów, które

wykorzystują go do rcalizacji zadan statutowych.

W

tj. w roku 2016 przychody ogólne
wyniosły 20IL795,I6 zł (w 2015 r. 33]2299,6I zł).W przychodach

przedstawionym okresie budzetow;rrn

Towarzystwa

największą pozycję stanowi sprzedaŻusług statutowych (1 156 713,98 zł).
Przychód Zjazdu Naukowego w Poznaniu wyniósł 70I769,55 zŁ, a dotacja wyniosła

180000 zŁ, co przy wydatkach w wysokości 736968,70

zł dało zysk

I44 800'85

zł (zysk

Zjazdu w 2015 r. w Gdańsku wyniósł I90 248,80 zł).
Zaniepokojenie Komisji budzi ujemny wynik finansowy bez dotacji (-35 199,00 zł).

Należy zatem zobligowaó przyszłych otganizatorow i1azdów' aby wynik ten był dodatni i
mozliwie wysoki. Nalezy zauwazyć, że wydatki nawydaruenia kulturalno-towarzyskie winny
być adekwatne do mozliwości finansowych orgartizatorów.

Dotacje

i

subwencje wyniosły 440 000,00 zł, co stanowi kwotę niŻszą niż w roku

ubiegłym o 208 283,00 zł.
Przychód ze składek człoŃowskich statutouych wynosił 38 658,28 zł i zmniejszyŁ się

o

3

426,80

zł w

r' Nalezy

stosunku do 2015

zatem zmobilizowac przewodniczących

oddziałów do bardziej skutecznego egzekwowania składek. Ponadto Komisja zauwaza, że w
roku 2016 liczba członków wzrosła o ok. 200 osób.

Koszty działalnościPTChem za 2016 r wynosiły 2 446 769,04 zł i były niŻsze o
949 37I,44 zł w stosunku do 2015 r.

ogółem; jak wynika z artalizy danych w 2016 r, różnica przychodów i kosztów jest
ujemna. Strata wynosi 434979,88 zł. Strata ta zostanie pokry.ta

z

zysku wyplacowanego w

latach poprzednich.

Sprawozdanie finansowe przedstawione przez władze PTChem za:wiera szczegołową

analizę źrodełprzychodów

i

kosztów

i

pokazuje, że największy wpływ na ujemny wynik

finansowy miały:
a) wzrost wydatków ponoszonychprzez Muzeum o kwotę 272 090,52 zł i wynoszący

w 20L6 r

638 II5,]9

zł (w 2015 t

wszystkim kosztami związanymi

z

366 025,27zł) spowodowany został przede

optacowaniem przez firmę

Nizio

Desifln

Intemational projektu nowej multimedialnej wystawy stałej, planowanej do
zreaIizowania po remoncię lokalu przy uI. Freta |6.
2

KosŻy z tego

tytułu'

poniesione w 2016 r wyniosły 267 483,8I zł (z czego 152 890,20 złpok'rye zostało

zuzyskatej na ten cel dotacji z Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego).

i

b) brak dotacji na działalnośćbieŻącą Muzeum z Ministerstwa Nauki

Szkolnictwa

Wyzszego.
c) koszty działalnościnieodpłatnej obejmujące m.in. wydatki związane

wykładów, seminariów, synpozjów

i

konforencji, pokazów

z

i

otganizacją
warsztatów

chemicznych, konkursów i turniejów realizowanych przez oddziały m.in. Łódzki,
Poznański, opolski, Białostocki, Lubelski, Toruński, Warszawski.

odnosząc się do osiągniętego ujemnego wyniku finansowego należy pamiętaÓ,

Że

PTChem jest organizacją poŻytku publicznęgo' której podstawowym celem statutowym jest

wspieranie rozwoju nauk chemicznych,

a nie osiąganie zysku. Realizując swoją misję

Towarzystwo podejmuje nie tylko dziaŁania odpłatne, ale takŻę nieodpłatne lub na granicy

rentowności. Szereg takich działan zostało szczegołowo opisanych

w

przedstawionym

sprawozdaniu. Finanse Towarzystwa znajdują się w bardzo złym stante. obecna sytuacja
fi nan

sowa stvl atza zagr

W zwięku Z

o

Żenie dl a dal

sz e

go funkcj onowani a

S to

warzyszeni a.

powyŻszym, Komisja akcepĘe wydatki Z.v.rąZane

z

działalnością

statutową PTChem' Jednakże Komisja zaIeca zwrócenie szczegóInej uwagi na koniecznośó

wzrostu aktywmościWładz Towarzystwa w sferze pozyskiwania środków finansowych na
bieŻącą i dalszą dziaŁalnośc. Komisja obliguje Prezydium
info rmacj

io

p o dj

ętych działaniach i

o

si

do regularnego

podawania

ąganych r ezultatach.

II. Działalnośćstatutowa

W 2016 r.

Prezydium

ZG

obradowało

9 razy a Zarząd Główny 2 razy.

Walne

Zgromadzenie Członków odbyło się 19 września2016 r. w Poznaniu.

W końcu 2016 r PTChem liczyło ok. 2300 członków (wzrost o 2I0 osób w ciągu
roku).

Komisję cieszy sukces naukowy

59

ZjazduNaukowego PTChem w Poznaniu, w

którym lczestniczyło ok. 750 osób.

W 2016 toku Zarząd Główny podjął decyzję o rezygnacji z wydawania papierowej
wersji kwartalnika orbital (głównie ze względu na brak dotacji budzetowej), jednakze wersja

jest dotychczas dostępna dla członków. Ponadto Komisja popiera
wydawanie ,,Wiadomości Chemicznych", publikujących artykuły w języku polskim, co
przyczynia się do popularyzacji wtedzy chemicznej w Polsce oraz daje możliwość
elektroniczna nie

publikowania prac przeglądowych młodym pracownikom naukowym na wstępnym etapie
rozwoju ich karier naukowych.

PTChem jest współwłaścicielem15 czasopism

o

zasięgu międzynarodow;łn o

wysokich IF wymienionych w Sprawozdaniu merytorycznym. Publikowanie ptzez członków
PTChem swoich prac w tych czasopismach wiąŻe się z pozyskiwaniem tantiem (royalties)
przezPTChem.
III. Podsumowanie

Komisja pozytywnie ocenia działalność,merytoryczną Prezydium

i

Biura PTChem.

Ma jednakze powazne zastrzeŻenia do dziaŁalnoŚci finansowej Towarzystwa.

Sprawozdanie merytoryczflę zawiera obszeme informacje pozwalające dokładnie
zorientować się w działalnościPTChem w 2016 r. Nadzorowano przebieg remontu siedziby

PTChem przy ul. Fręta 16, negocjowano warunki jego wynajmu i ponownego zasiedlenia po
remoncie.

są obchody 150 rocznlcy urodzin Marii

Przygotowywane

Skłodowskiej-Curie.

Zaplanowano m.in. otganizację konkursów dla młodzieży'wystaw, warsztatów plenerowych

edycję znaczka Poczty Polskiej' promocję książek, a takŻe Konferencję Międzynarodową
,,MSC2017".

W roku 2016 odbyło się szeleg konferencji oraz innych przedsięwzięó pod patronatem
PTChem mających na celu zwiększenie aktywności oddziałów i Sekcji Naukowych. odbyło

się róvłnieŻ szereg konferencji cyklicznych i innych pod

patronatem

tz

udziałem

organizacyjnym PTChem m.in. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w
Poznaniu i wiele innych.

Główna Komisja Rewizyjn a bardzo pozytywnie ocenia róznorodną i bogatą
działa|nośóMuzeum MSC. W roku 2016 zorganizowane zostaŁy Iicznę warsńaty i zajęcia
patronatem

i

W sumie lczestniczyło 3151 osób. Muzeum objęło
liczne koŃursy chemiczne w szkołach gimnazjalnych i ogólnokształcących.

oraz pokazy dla dziect

rri'odzięŻy.

Pracownicy v,rygłaszali wykłady i organizowali liczne prezentacje. Aktywnie włączyIi się w
organizację Festiwalu Nauki, atakŻe wzięli udziil. w Nocy Muzeów. Ponadto współpracowali

z

autorami ksipek, aĄkułów, prac magisterskich

doty czący ch Ży cia

i działalno ściMarii

S

kło dowskiej

i

doktorskich

-Curie.

z Polski i z

zagranicy,

W ubiegłym roku Muzeum odwiedziło

18 300 osób, a bezpłatne zwtedzanie zostało

udostępnionę dla 2076 osob.

Główna Komisja Rewizyjna

w

całyrn zakresie popiera działania PTChem w

orgaruzacji olimpiady chemicznej (nadzor merytoryczny), która jest wizytówką całej polskiej

chemii. Laureaci Międzynarodowej olimpiady Chemicznej zostali wyróznieni

i

nagrodzeni

dyplomami podczas inauguracji 59 ZjazduNaukowego PTChem w Poznaniu.

Główna Komisja Rewizyjna stwierdza rzeczowe przygotowanie materiałów do oceny i
wyruŻa podziękowanie pod adresem pracowników Biura Towarzystwa, działającego pod
kierownictwem Pani Agnieszki Hylińskiej.

IV. Wniosek końcowy

Główna Komisja Rewizyjna PTChem stwierdza, Że Prezydtum

ZG oraz

Biuro

PTChem podczas trwania obecnej kadencji należycie wykonywały swoje obowiązki statutowe
dotyczące sfery merytorycznej. Przeprowadzona kontrola sprawozdania finansowego za2016

sq?.

sytuacja finansowa stwarzazagtoŻeniedla dalszej działalnościTowarzystwa.

Komisja

przedl<ł.ada

niniejsze sprawozdanie w celu formalnego zatwierdzenia.

Przewodniczący

M,

Głównej Kornisji Rewizyjnej

Członkowie
Głównej Komisj i Rewizyjnej

Stanisław Witkowskr

Witold Ciesielski

Monika Michel
L/
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Teodozja Lipińska
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ŻanetaPolkowska

