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I. Wstęp
Przedstawione sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ obejmuje działalność w
okresie od XIII Walnego Zjazdu Oddziału Pomorskiego, który odbył się 17.11.2017 r. do XIV
Walnego Zjazdu Oddziału Pomorskiego, planowanego na dzień 26.11.2021. Termin Zjazdu
Sprawozdawczo – Wyborczego został podany do wiadomości poprzez indywidualne
zawiadomienia wszystkich członków naszego Oddziału, zgodnie ze Statutem PTPNoZ.
Sprawozdanie zawiera opis działalności oraz sprawozdanie finansowe za okres między
Zjazdami.

II. Sprawy organizacyjne
1. Skład Zarządu i innych władz Oddziału Pomorskiego
Zarząd:
Prezes

kol. Joanna Zachowicz

Wiceprezes

kol. Wacław Wilk

Skarbnik

kol. Sylwester Napierzyński / złożył rezygnację 10.03.2020r. /

Sekretarz

kol. Andrzej Majorkowski

Członkowie

kol. Halina Burakowska
kol. Jerzy
Jerzy Nagler
Nagler
kol.
kol. Lidia Tul

Komisja Rewizyjna
1. kol. Marlena Zbierska
2. kol. Regina Stróżyk
3. kol. Elżbieta Hass-Darnowska
Sąd Koleżeński
1. kol. Leszek Łęczyński
2. kol. Genowefa Szczepańska
3. kol. Halina Napierzyńska
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Oddział Pomorski w Zarządzie Głównym reprezentuje kol. Joanna Zachowicz, która jest
uprawniona do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego PTPNoZ w Warszawie. Z
głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiceprezesa ZG PTPNoZ w Warszawie
kol. Jerzego Grodzickiego w dniu 02 kwietnia 2021r.

2. Skład organizacyjny Oddziału Pomorskiego
W roku 2018 i 2021 przeprowadzono weryfikację członków. Członkowie, którzy zalegali z
płaceniem składek dłużej niż trzy lata zostali skreśleni.
Obecnie Oddział liczy 56 członków, w tym 33 kobiety i 23 mężczyzn.
3. Administracja Oddziału Pomorskiego
Kierownik Biura

– 0,20 etat /do 30 czerwca 2021r/

Spec. ds. księgowo-administracyjnych

– 0,80 etatu

Łącznie obsada etatowa wynosi 1 etat, zatrudnione są dwie osoby.
Zarząd Oddziału jak dotychczas pełni swoje funkcje społecznie.
Sprawy księgowe konsultuje społecznie kol. Jadwiga Wysocka
4. Bieżąca działalność Zarządu Oddziału
Zarząd Oddziału w latach 2018–2021 odbył 38 posiedzeń protokołowanych i kilka
nieprotokołowanych.
Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu, zgodnie harmonogramem
ustalanym przez Sekretarza Zarządu, akceptowanym na posiedzeniach Zarządu. W roku
2021r. z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego

kol. Jerzego Naglera

Członka Zarządu.

Oddanego sprawom Towarzystwa i serdecznego kolegę oraz Andrzeja Grabowskiego Członka
Towarzystwa
5. Współpraca z Zarządem Głównym
Współpraca realizowana jest poprzez udział Prezesa Zarządu Oddziału Pomorskiego w
posiedzeniach Zarządu Głównego w Warszawie. W ostatnich latach takie posiedzenia
organizowane są raz w roku. W XIII Walnym Zjeździe Delegatów PTPNoZ w Warszawie w
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dniu 16.12.2017 r. wzięło udział 3 Delegatów Oddziału Pomorskiego. Kolejny XIV Zjazd
Delegatów PTPNoZ odbędzie się w grudniu 2021 w Warszawie. Oddział Pomorski wybierze
delegatów na Walnym Zjeździe Członków Oddziału Pomorskiego w dniu 26 listopada 2021 r.
Oddziały Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi nie posiadają osobowości prawnej,
Zarząd Główny odprowadza podatek od osób prawnych i VAT do Urzędu Skarbowego w
Warszawie oraz sporządza łączny roczny zbiorczy bilans oraz rachunek zysków i strat.
Zarząd Oddziału Pomorskiego prowadzi ewidencję wydatków i wpływów na kontach
księgowych, na bieżąco wypełnia i przekazuje do Zarządu Głównego deklaracje podatku VAT,
a w terminie do 25 każdego miesiąca przekazuje należny VAT na konto Zarządu Głównego.
Na koniec roku kalendarzowego Oddział sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat i
przekazuje te dokumenty do Zarządu Głównego. ZG w Warszawie sporządza łączny bilans
zbiorczy oraz rachunek zysków i strat Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.
Podatki lokalne oraz ZUS i PIT od osób fizycznych przekazywane są przez Oddział Pomorski w
Gdańsku bezpośrednio na konta odpowiednich instytucji w wymaganych prawem terminach.
III. Statutowa działalność Oddziału Pomorskiego
W okresie sprawozdawczym 17.11.2017 r.–26.11.2021 r. w ramach działalności statutowej
organizowane były wycieczki piesze i wyjazdowe na obiekty przyrodnicze, zabytki techniki
lub czynne obiekty hydrotechniczne. W szczególności w okresie tym członkowie Oddziału
Pomorskiego uczestniczyli w wycieczkach tematycznych:
2018 rok:
– Muzeum Miasta Gdyni z przewodnikiem – organizator kol. Andrzej Majorkowski.
– Wyprawa poznawcza na Wyspę Sobieszewską – organizator kol. Sylwester Napierzyński.
– Wejherowo – XVII wieczne miasto – organizator kol. Anna Styszyńska, Andrzej Marsz
– Wyprawa poznawcza w Bieszczady – organizator kol. Halina Burakowska.
– Październik z przyrodą i zabytkami techniki – organizator kol. Lidia Tul
– Zbiorniki retencyjne na Potoku Oruńskim – organizator kol. Wacław Wilk.
–Spotkanie świąteczno-noworoczne z podsumowaniem działalności w roku 2018 –
organizator Biuro Zarządu
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2019 rok:
– Zagrożenie konstrukcji kościoła św. Mikołaja w Gdańsku – prelegent Pan Marek Szczęch
– Spacer w rejon wyspy Portowej – prelegent kol. Wacław Wilk
– Wyprawa „Pradoliną Redy-Łeby” – prelegent kol. Anna Styszyńska, Andrzej Marsz
– Wyprawa na Ziemię Lubuską i okolice – organizator Biuro Zarządu
– Spacer „Od Aniołków do Diabełków” – organizator kol. Wacław Wilk
– Pokaz filmów „Woda w obronie Gdańska” i „Pętla Żuławska” – organizator kol. Andrzej
Majorkowski
-Spotkanie Barbórkowo – Mikołajkowe – organizator Biuro Zarządu

2020 rok:
– Podsumowanie działalności statutowej w 2019 i ustalenie planu na rok 2020 –
organizatorzy kol. Halina Burakowska i Andrzej Majorkowski.
– Muzeum Emigracji w Gdyni – organizator kol. Andrzej Majorkowski
– Prelekcja i pokaz filmów „Systemy obronne w dawnych wiekach”, ”Latarnie morskie na
polskim brzegu Bałtyku”, „Historia odbudowy Gdańska po II wojnie światowej – organizator i
prelegent – Pan Marek Małaczyński i kol. Andrzej Majorkowski.
Z powodu pandemii została zawieszona działalność statutowa do odwołania.

2021 rok:
– Spacer „ Gdańsk o historycznym znaczeniu” – organizator kol. Wacław Wilk.
– Spacer „Dolina Radości – Oliwa” – organizator kol. Hanna Dzikowska
– Wyprawa „Górny Śląsk w Pigułce” – kol. Henryk Paczuła

W okresie sprawozdawczym Oddział Pomorski dofinansował organizację wyżej wymienionej
działalności statutowej kwotą 55 076,01 zł. W wymienionych wyżej wydarzeniach wzięło
łącznie udział ponad 300 członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.
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IV. Działalność gospodarcza
Siedziba Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w Gdańsku zlokalizowana jest w Gdańsku, przy ul.
Gdańskiej 32A w budynku o powierzchni użytkowej – 1200 m2. Jest to budynek biurowy
systemu „Sępólno” z prefabrykowanych elementów drewnianych i drewnopodobnych
(twarda płyta pilśniowa ) z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Budynek został wykonany
w latach 1991/1992, składa się z dwóch segmentów o konstrukcji drewnianej z łącznikiem
murowano-żelbetowym, w którym znajduje się klatka schodowa oraz sanitariaty.
Konstrukcję dachu stanowi stropodach drewniany z pokryciem dachowym z papy smołowej.
Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.1991 r. budynek ten stanowił
tymczasowy pawilon zaplecza naukowo-badawczego PTPNoZ. Pozwolenie na użytkowanie
tego obiektu Oddział uzyskał dnia 11.05.1992. Budynek był wspólnie użytkowany przez
Oddział Pomorski PTPNoZ i „Speko” Spółkę z o.o., która w zamian za wniesione częściowe
nakłady na budowę budynku korzystała nieodpłatnie z pomieszczeń biurowych i
magazynowych. Po likwidacji w roku 2000 Spółki „Speko” i spłacie przez Oddział Pomorski
zadłużeń w eksploatacji budynku pozostawionych przez Spółkę (energia elektryczna, cieplna,
woda, ścieki itp.), obecnie budynek jest użytkowany w całości przez Oddział Pomorski
PTPNoZ. W związku z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa uregulowania prawnego
wymagała dzierżawa działki, na której zlokalizowany jest budynek. Miasto Gdańsk, jako
właściciel działki, w każdej chwili mógł wypowiedzieć dzierżawę i przejąć budynek nawet bez
zwrotu poniesionych kosztów na jego budowę. W tej sytuacji Zarząd Główny PTPNoZ
wspólnie z Oddziałem Pomorskim podjął działania uregulowania stanu prawnego budynku.
Podstawą uzyskania prawa do działki była działalność statutowa Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk o Ziemi. Prowadzone postępowanie zakończyło się zawarciem aktu
notarialnego na odpłatne użytkowanie nieruchomości do roku 2032. Warunkiem istotnym
dla uzyskania takiej decyzji był stan techniczny budynku wskazujący, że nakłady poniesione
na budowę nie zostały zamortyzowane. W siedzibie Towarzystwa przeprowadzane są na
bieżąco przeglądy oraz remonty budynku.
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W latach 2018–2021 nakłady na remont budynku wyniosły 83 261,00
W ramach prac remontowych wykonano :
– kompleksowy remont dachu
– serwis węzła cieplnego,
– remont podłóg w pozostałych pomieszczeniach i na korytarzach
– malowanie klatki schodowej,
– pomiary instalacji elektrycznej wraz z konieczną naprawą,
– legalizację i przeglądy gaśnic i instalacji hydrantowej,
W pomieszczeniach wynajmowanych najemcom zewnętrznym remonty pomieszczeń
biurowych (wymiana podłóg, wymiana okien, grzejników i drzwi wewnętrznych oraz
malowanie ) wykonywane jest przez najemców na ich koszt.
Źródłem dochodów Oddziału Pomorskiego PTPNoZ jest wynajem pomieszczeń biurowych i
magazynowych. Bieżące remonty i naprawy budynku w latach 2018–2021 sfinansowane
zostały w całości z tych dochodów. Bieżące utrzymanie majątku, opłaty administracyjne,
działalność Biura Zarządu Oddziału oraz działalność statutowa Oddziału są również
finansowane z dochodów z wynajmowanych pomieszczeń
Oddział Pomorski PTPNoZ w Gdańsku na dzień 17 października 2021 nie posiada zaległych
zobowiązań finansowych ani kredytu. Podatki (w tym VAT), opłaty eksploatacyjne (woda,
wywóz odpadów, energia elektryczna oraz cieplna) regulowane są na bieżąco, a w ciągu
okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przypadki naliczenia karnych odsetek.
Wysokość dochodu z wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych w ciągu roku zależy
od ilości wynajętych pomieszczeń. W budynku część najemców jest stała od wielu lat, a w
części budynku najemcy się zmieniają w wyniku likwidacji podmiotów związaną z trudną
sytuacją pandemiczną.
Na roczny wynik finansowy istotny wpływ ma naliczany odpis na amortyzację budynku.
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VI.

Sprawozdania finansowe z lat 2017–2020 (wyciąg z rocznych bilansów oraz
rachunków zysków i strat)

A. Działalność statutowa
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok

w złotych
11 979,35
20 533,50
19 195,08
3 377,08

B. Działalność gospodarcza
2017
1. Sprzedaż usług najmu
2. Koszt własny sprzedaży w/w usług
3.Wynik działalności najmu
4. Koszt działalności statutowej ogółem
- w tym bezpośrednia działalność statutowa
5. Zysk netto ogółem

280 548,00
229 082,31
+ 51 465,69
58 722,00
11 979,35
-18 505,97

2018
1. Sprzedaż usług najmu
2. Koszt własny sprzedaży w/w usług
3. Wynik działalności najmu
4. Koszt działalności statutowej ogółem
- w tym bezpośrednia działalność statutowa
5. Zysk netto

284 797,60
165 996,95
+ 118 800,65
37 479,00
20 533,50
+61 217,15

2019
1. Sprzedaż usług najmu
2. Koszt własny sprzedaży w/w usług
3. Wynik działalności najmu
4. Koszt działalności statutowej ogółem
- w tym bezpośrednia działalność statutowa
5. Zysk netto ogółem

294 225,10
222 623,53
+71 601,57
40 790,00
19 195,08
+ 9 757,92
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2020
1. Sprzedaż usług najmu
2. Koszt własny sprzedaży w/w usług
3. Wynik działalności usługowej
4. Koszt działalności statutowej ogółem
- w tym bezpośrednia działalność statutowa
5. Zysk netto ogółem

298 422,60
205 970,77
+ 92 451,83
38 840,00
3 377,08
+80 678,00

2021 – za trzy kwartały (01.01.2021 – 30.09.2021)
1. Sprzedaż usług najmu
2. Koszt działalności ogółem
- w tym bezpośrednia działalność statutowa
3.Wynik

201 618,00
218 015,29
31 165,25
- 16 397,29

Wpłacone składki członkowskie :
2017
2018
2019
2020

972,00 zł
572,00 zł
1 097,00 zł
418,00 zł
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