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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w 
Przemyślu (PWIN) określa § 7 statutu, zgodnie z którym:

1. Celami działalności PWIN są działania na rzecz nauki, kultury, oświaty i 
edukacji, środowisk naukowych i akademickich oraz na rzecz ogółu 
społeczeństwa, grup podmiotowych związanych z nauką, kulturą, oświatą 
i edukacją, a także na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
członków PWIN.

2. Szczegółowymi celami działalności PWIN są: 
1) prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o:
    a) stosunkach polsko-ukraińskich i innych narodów zamieszkujących 
teren dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, a także z innymi narodami 
historycznie związanymi z Rzeczpospolitą;
    b) dziejach Polski i Ukrainy oraz innych krajów historycznie i 
współcześnie związanych z Rzeczpospolitą; 
    c) wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców oraz innych 
narodów zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej 
Rzeczypospolitej, a także innych narodów historycznie związanych z 
Rzeczpospolitą; 
2) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad tolerancji i 
współpracy między narodami oraz społecznościami etnicznymi i 
kulturowymi; 
3) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji;
5) propagowanie idei ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa 
narodowego, w kraju i za granicą; 
6) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
7) działania na rzecz podnoszenia poziomu oświaty społeczeństwa i 
środowisk lokalnych oraz upowszechniania zasad społeczeństwa 
obywatelskiego;
8) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, a także wdrażania działań wspomagających 
rozwój demokracji;
9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz społeczeństwa obywatelskiego we współpracy między narodami 
Europy i świata;
11) prowadzenie poradnictwa naukowego i bibliotecznego dla młodzieży, 
studentów i naukowców oraz środowisk nauczycielskich, dziennikarskich i 
politycznych;
12) podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotycznej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
13) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
16) działalność wspomagająca merytorycznie, technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działania w zakresie pożytku publicznego, szczególnie z 
dziedziny nauki, oświaty i edukacji, których cele są zbieżne z celami PWIN;
17) nauka języków obcych; 
18) prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami; 
19) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej i 
upowszechniającej realizację wyżej wymienionych celów PWIN.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Realizacja celów statutowych PWIN opiera się głównie na zasadach 
działalności nienastawionej na zysk, typu: „non profit” i „non for profit”. 

Sposób realizacji celów statutowych PWIN określa § 8 pkt 2 statutu, 
zgodnie z którym:

Podstawowymi formami działalności PWIN są:
1) upowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich, dziejach i 
kulturze Polaków i Ukraińców oraz innych narodów, zamieszkujących na 
terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej poprzez uczestnictwo i 
organizację seminariów, konferencji, wykładów publicznych, prelekcji, 
wystaw, kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek, a także poprzez 
działalność publicystyczną;
2) prowadzenie, integrowanie i koordynowanie badań nad przeszłością i 
współczesnością stosunków polsko-ukraińskich, dziejami Polski i Ukrainy, 
a także wspólnym dziedzictwem kulturowym Polaków i Ukraińców oraz 
innych narodów historycznie związanych z Rzeczpospolitą;
3) działalność biblioteki naukowej;
4) prowadzenie wymiany naukowej;
5) współpraca i kontakty z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, 
instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z 
administracją państwową i samorządową, zgodnie z celami PWIN;
6) publikowanie wyników prowadzonych badań;
7) podejmowanie wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, 
działającymi w Polsce oraz na terenie innych państw, przedsięwzięć 
służących realizacji celów PWIN;
8) prowadzenie działalności wydawniczej;
9) rozpowszechnianie publikacji własnych i innych wydawnictw, zgodnych 
tematycznie i problemowo z celami PWIN;
10) prowadzenie sprzedaży publikacji własnych i innych wydawnictw, 
zbieżnych tematycznie i problemowo z celami PWIN;
11) sporządzanie opinii naukowych, planów, projektów, niezależnych 
opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz naukowych, ocen, raportów 
i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów dla zainteresowanych 
instytucji naukowych, organów administracji państwowej i samorządowej 
oraz ich jednostek, dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej 
PWIN.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

A. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Przez cały 2015 rok Instytut kontynuował prowadzenie badań naukowych oraz kwerend archiwalnych i 
bibliotecznych w ramach dwóch wieloletnich tematów badawczych. Jednak z powodu mniejszych 
zasobów finansowych prace te od 2006 r. dalej prowadzone są w znacznie mniejszym zakresie niż w 
latach ubiegłych.

Temat badawczy I.
„Dzieje i kultura Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich w polskiej i ukraińskiej historiografii 
współczesnej w latach 1990-2015”.

Celem projektu było prowadzenie badań nad współczesną polską i ukraińską historiografią w zakresie 
dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza w takich dziedzinach 
jak: politologia, literaturoznawstwo, filozofia, socjologia oraz historia kultury. Nauki te, po odzyskaniu 
przez Ukrainę niepodległości w 1991 r., wciąż rozwijają się bardzo dynamicznie. Objawia się to m.in. 
podejmowaniem badań nad tematami zabronionymi w okresie reżimu komunistycznego oraz dużą i 
żywiołową produkcją wydawniczą. Wiadomości o ukraińskim rynku książkowym są w Polsce bardzo 
skromne. Do naszych bibliotek, nawet tych najbardziej liczących się, jak Biblioteka Narodowa, 
Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy bibliotek uniwersyteckich, 
nie dociera większość ukraińskich publikacji naukowych. Tym bardziej, że wiele ukraińskich publikacji 
naukowych wydawanych jest w bardzo małych nakładach. Dlatego też w ramach realizowanego 
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programu podjęliśmy inicjatywę gromadzenia wydawanej na Ukrainie literatury i czasopism naukowych 
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz publikowania recenzji, omówień i informacji o 
wydawanych tam publikacjach.

Prowadzone nad powyższym tematem prace polegały na:

1. Sporządzaniu opisów bibliograficznych publikacji dotyczących dziejów i kultury Ukrainy oraz 
stosunków polsko-ukraińskich na podstawie:

1) kwerendy w krajowych i zagranicznych bibliotekach:
a) Biblioteka Instytutu Historii Ukrainy NANU w Kijowie;
b) Lwowska Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka NANU we Lwowie;
c) Biblioteka Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie;
d) Biblioteka Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza we Lwowie;
e) Przemyska Biblioteka Publiczna;
f) Biblioteka Archiwum Państwowego w Przemyślu.

2) kwerendzie ukraińskich i polskich czasopism naukowych, a zwłaszcza periodyków zamieszczających 
recenzje i informacje o nowych publikacjach, m.in. takich jak np.: „Litopys Knyh”, „Krytyka”, „Słowo 
Proswity”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, „Przegląd 
Wschodni”.

2. Zamieszczeniu ważniejszych informacji bibliograficznych uzyskanych podczas wspomnianych w pkt. 1
 kwerend na stronie internetowej Instytutu www.pwin.pl (w przypadku szczególnie cennych pozycji 
umieszczaniu także skanu okładki i spisu treści danej publikacji).

3. Przygotowywaniu recenzji i omówień wybranych publikacji polskich i ukraińskich dotyczących 
szeroko pojętego ukrainoznawstwa i zamieszczanie ich na łamach wydawnictw własnych Instytutu 
(„Biuletynu Ukrainoznawczego”, „Studiów Polsko-Ukraińskich”) oraz czasopism wydawanych przez inne 
polskie instytucje naukowe i kulturoznawcze.

Temat badawczy II.
„Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917 – 1939”.

Celem tematu badawczego było prowadzenie kwerendy archiwalnej na Ukrainie w celu zebrania jak 
największej ilości dokumentów obrazujących zarówno uwarunkowania polityczne, w jakich żyła ludność 
polska na Ukrainie Radzieckiej, jak i jej aktywność polityczną, kulturalną i wyznaniową oraz 
funkcjonowanie w warunkach gospodarki radzieckiej, a następnie naukowe opracowanie 
zgromadzonego materiału.

Prowadzone nad powyższym tematem prace polegały na:

1) kwerendach archiwalnych w:
a) Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie;
b) Centralnym Państwowym Archiwum Wyższych Organów Władzy i Rządu Ukrainy w Kijowie.

2) zebraniu dokumentów (kserokopii, fotografii cyfrowych) dotyczących szeroko rozumianego życia 
społecznego i kulturalnego Polaków na Ukrainie. Kopie wszystkich zebranych dokumentów są dostępne 
dla zainteresowanych powyższym problemem badaczy w Bibliotece Instytutu. Natomiast część spośród 
nich zostało opracowanych naukowo i zamieszczonych (obok innych wcześniej zebranych dokumentów 
w kolejnym tomie serii Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów. 

Obydwa wymienione projekty były realizowane w oparciu o środki własne Instytutu.

B. UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

W ramach upowszechniania wyników badań naukowych prowadzonych przez PWIN w roku 
sprawozdawczym podjęto następujące działania:

1. Działalność wydawnicza:
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1) czasopisma:

a) „Biuletyn Ukrainoznawczy” – przygotowano materiały pod względem naukowym i redakcyjnym do 
publikacji w kolejnym numerze za 2014;
b) „Studia Polsko-Ukraiński” – prowadzono prace naukowe i redakcyjne nad przygotowaniem 
materiałów przewidzianych do druku tomie 2.

2) książki:

a) „Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie” autorstwa Abrahama Nahuma Polaka, w 
przekładzie z języka hebrajskiego Krzysztofa Dawida Majusa – przygotowano i wydano drukiem tę 
publikację;
b) „Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów” –  prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentów 
pod względem naukowym i redakcyjnym do publikacji w pierwszych dwóch tomów cz. 2: lata 1939 - 
1944;) 
c) „Błogosławiony ks. Jan Wojciech Balicki (1869 – 1948)” autorstwa ks. Tadeusza Śliwy – prowadzono 
prace redakcyjne i graficzne oraz przygotowano publikację do druku.

2. Kontynuacja dalszych prac redakcyjnych nad przygotowaniem do druku następujących publikacji:

1) Dmytro Czyżewski,  Historia literatury ukraińskiej (przekład pracy z języka ukraińskiego);
2) Чеслав Мілош,  Історія польської літератури (przekład pracy na język ukraiński).

3. Przygotowanie referatów i wygłoszone ich krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i 
sympozjach naukowych przez pracowników naukowych i współpracowników Instytutu, m.in. dr 
Stanisław Stępień, dr inż. Aleksander Kolańczuk, dr Anna Siciak, dr hab. Wacław Wierzbieniec, dr 
Agnieszka Gocal, mgr Bogumiła Kowal.

C. REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I PROJEKTÓW NAUKOWYCH.

1. Organizacja wykładów publicznych o Ukrainie, stosunkach polsko-ukraińskich oraz mniejszościach 
narodowych w obu krajach.

Celem organizowanych wykładów publicznych jest upowszechnianie wiedzy o Ukrainie, stosunkach 
polsko-ukraińskich oraz mniejszościach narodowych w obu krajach, a także gromadzenie informacji o 
współczesnym życiu politycznym w Polsce i na Ukrainie. W okresie sprawozdawczym wykłady odbywały 
się przeważnie raz w miesiącu i dotyczyły przede wszystkim stosunków polsko-ukraińskich oraz 
współczesnego ukraińskiego życia politycznego (teksty niektórych z nich drukujemy w niniejszym 
„Biuletynie”). Dotyczyły one zarówno przeszłości, jak i współczesnego życia politycznego. 
Stałą formą działalności edukacyjnej Instytutu było udzielanie konsultacji merytorycznych i 
bibliograficznych osobom zainteresowanym tematyką ukrainoznawczą, zwłaszcza studentom 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
innych wyższych uczelni w kraju i zagranicą przygotowującym prace dyplomowe, licencjackie i 
magisterskie. Z konsultacji korzystali także naukowcy z Polski i zagranicy (głównie z Ukrainy) 
przygotowujący prace doktorskie i habilitacyjne, a także dziennikarze, nauczyciele i uczniowie starszych 
klas szkół średnich.

2. Międzynarodowy projekt p.n. „Propagujemy polskie doświadczenia – Dziedzictwo historyczne a 
przyszłość regionów przygranicznych” - Projekt własny realizowany przez PWIN.

Kontynuacja wcześniejszego projektu, który w 2007 r. zyskał uznanie Fundacji Edukacja dla Demokracji 
w postaci dofinansowania i do 2008 r. był realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA” (RITA-2007-47 z dnia 3 XII 2007 r.). Cele projektu jest 
propagowanie polskich doświadczeń z zakresu funkcjonowania w Polsce sektora samorządowego i tzw. 
trzeciego – pozarządowego w formie organizowania warsztatów tematycznych dla ukraińskich 
dziennikarzy. Jego adresatami są głównie środowiska dziennikarzy, nauczycieli, a także pracownicy 
instytucji oświaty, edukacji i kultury z Ukrainy i Białorusi. Zakres tematyczny warsztatów obejmował 
następującą problematykę: 1) funkcjonowanie administracji samorządowej oraz instytucji jej 
podległych (uczelnie, szkoły, kina, biblioteki, galerie itp.); 2) organizacje pozarządowe i ich projekty; 3) 
przeciwdziałanie bezrobociu; 4) ochrona wieloetnicznego dziedzictwa kulturowego (Polacy, Ukraińcy, 
Żydzi i in.); 5) problematyka związana z ekologią; 6) promowanie edukacji obywatelskiej i 
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społeczeństwa obywatelskiego; 7) postawy ludzi godnych upowszechnienia – pokazanie konkretnych 
osób mających zasługi w propagowaniu zasad tolerancji, ochrony zabytków kultury polskiej, ukraińskiej 
i żydowskiej, działalności społecznej i charytatywnej. W warsztatach brało udział ok. 20-25 ukraińskich i 
białoruskich głównych adresatów projektu.
Partnerami projektu ze strony ukraińskiej są: Lwowska Miejska Organizacja Społeczna Fundacja 
„Seminarium Demokratyczne” (Львівська міська громадська організація Фонд „Демократичний 
семінар” / Lviv City Public Organisation Foudation „Democratic Seminar”) we Lwowie, reprezentowana 
w projekcie przez dyrektora wykonawczego dr. Olega Pawłyszyna oraz Czernihowską Obwodową 
Organizacją „Proswita” (Чернігівська обласна організація „Просвіта”) w Czernihowie, 
reprezentowaną przez red. Petra Antonenkę.

3. Międzynarodowy projekt edukacyjny: „Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła Języka i Kultury 
Polskiej” – V edycja Przemyśl 2015.

Piąta edycja projekt realizowana była ze środków własnych Instytutu przy współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Ogólnym celem projektu było działanie na rzecz współpracy na poziomie akademickim z krajami 
niebędącymi członkami Unii Europejskiej: Białorusią i Ukrainą, a tradycyjnie związanymi kulturowo i 
historycznie z Polską oraz Europą Zachodnią. Miał on na celu zapobieganie tworzeniu nowych 
podziałów (tzw. nowego muru berlińskiego) między Europą Zachodnią a narodami Europy Środkowo-
Wschodniej. 
Projekt adresowany był do 25 osobowej grupy studentów z Ukrainy i Białorusi. Praktycznym jego celem 
była nauka języka polskiego i przybliżenie wieloetnicznego dziedzictwa przeszłości Polaków, Ukraińców 
i Białorusinów studentom z obu państw. 
Nauka języka miała swój cel praktyczny: umożliwienie czytania polskiej literatury i prasy, słuchania 
radia i oglądania polskich programów telewizyjnych. Pragnęliśmy także zachęcić do studiowania i 
robienia doktoratów w Polsce. 
W trakcie 14 dni realizacji programu w Przemyślu, w terminie od 11 do 24 lipca 2015 roku, staraliśmy 
się również zaznajomić studentów zagranicznych z funkcjonowaniem w Polsce samorządu lokalnego, 
instytucji kultury, organizacji pozarządowych, mediów publicznych, ochrony zabytków pogranicza 
etnicznego.
W czasie wolnym podczas trwania projektu uczestnikom zorganizowano wycieczki historyczno-
krajoznawcze obejmujące Przemyśl, powiat przemyski i szeroko rozumianą Małopolskę.

4. „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność polska na Ukrainie w latach 1917-1991”.

Trzyletni projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu: „Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki” z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego realizacja odbywa się od 17 lipca 2014
 r. i trwać będzie aż do 16 lipca 2017 r. 

Celem projektu jest stworzenie w miarę kompletnego obrazu życia społeczności polskiej w warunkach 
totalitaryzmu na przestrzeni XX w. Mimo iż dotychczas ukazało się w Polsce i na Ukrainie kilka publikacji 
analizujących losy ludności polskiej na terytorium utworzonej po I wojnie światowej i klęsce ukraińskiej 
niepodległości Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (za Zbruczem), to jednak:
1) nie powstało „monumentalne wydawnictwo źródłowe”, w którym opublikowano by dokumenty z 
archiwów ukraińskich obrazujące różne dziedziny życia społecznego Polaków, takie jak:
a) położenie prawno-polityczne społeczności polskiej w zmieniających się warunkach politycznych i 
państwowookupacyjnych;
b) aktywność mniejszości polskiej na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej (w tym 
oświatowej i religijnej);
c) życie codzienne ludności polskiej w miastach i na ukraińskiej wsi;
d) współżycie z ludnością dominującą (Ukraińcami) oraz tamtejszymi mniejszościami narodowymi 
(Rosjanami, Białorusinami, Żydami, Niemcami i in.);
2) nie istnieje również taki zbiór dokumentów, który ukazywałby powyższe przejawy w stosunkowo 
dużej (ponad siedemdziesięcioletniej perspektywie czasowej) pozwalającej prześledzić losy 
przynajmniej trzech pokoleń Polaków;
3) nie istnieje także taki zbiór dokumentów, który pozwalałby na analizę stosunku różnych reżimów do 
mniejszości polskiej, a także innych społeczności mniejszościowych na ziemiach ukraińskich w XX wieku, 
czyli w następujących przedziałach historycznych:
a) lata 1917-1939 (od rewolucji październikowej do wybuchu II wojny światowej);
b) lata 1939-1944 (od wybuchu II wojny światowej końca okupacji niemieckiej tych terenów; Okres ten 
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dzielił się będzie na 2 podokresy (czyli funkcjonowania USRR po zajęciu Kresów Wschodnich /1939-
1941/ i okupację niemiecką /1941-1944/);
c) lata 1944-1991 (od zajęcia latem 1944 r. wspomnianych obszarów do ogłoszenia niepodległości przez 
Ukrainę.

Realizacja projektu była kontynuacją trzyletniego zadania i polegała na:
1) prowadzeniu kwerend w archiwach ukraińskich w poszukiwaniu dokumentów obrazujących życie 
społeczne ludności polskiej;
2) wykonanie kserokopii, skanów lub zapisów aparatem cyfrowym wytypowanych dokumentów;
3) udostępnieniu całego zbioru w formie papierowej i/lub w wersji elektronicznej w Bibliotece PWIN 
oraz na stronie internetowej PWIN www.pwin.pl;
4) przekładzie wybranych dokumentów z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski;
5) publikacji najbardziej reprezentatywnych pod względem merytorycznym dokumentów w wydawanej 
od r. 1998 serii wydawniczej „Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów”, z podziałem chronologicznym na 
publikacje w przedziałach czasowych:
a) cz. 1: lata 1917-1939;
b) cz. 2: lata 1939-1944;
c) cz. 3: lata 1944-1991;
W poszczególnych częściach wydawane będą odrębne publikacje numerowane kolejnymi tomami;
6) organizacji konferencji naukowych, dyskusji historycznych, wystaw publikacji;
7) tworzeniu księgozbioru specjalistycznego dotyczącego powyższej problematyki, przez zakupy książek 
i czasopism w Polsce i na Ukrainie, a także jeśli takowe wyjdą drukiem w innych krajach;
8) udostępnianiu zakupionego księgozbioru, a także już posiadanego dla naukowców, studentów, 
nauczycieli, dziennikarzy, a także innych osób interesujących się problematyką Polaków na Ukrainie.

5. „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-
technicznych”. 

Zadanie dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie na działalność 
statutową PWIN w zakresie działalności upowszechniającej naukę podmiotów działających na rzecz 
nauki na realizację zadania wydawniczego.
W ramach realizacji zadania wydana drukiem została publikacja autorstwa Abrahama Nahuma Polaka 
„Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie”, w przekładzie z języka hebrajskiego Krzysztofa 
Dawida Majusa.

6. „Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe 
Galicji XIX - XX w.”.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach 
Programu „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet: „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” 
administrowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Celami zadania było zdigitalizowanie i upowszechnienie 60 unikalnych obiektów bibliotecznych 
znajdujących się w zbiorach biblioteki Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego, zaliczanych do 
materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, mających dużą wartość historyczną i poznawczą dla 
badaczy dziejów i kultury polskiej.

D. BIBLIOTEKA NAUKOWA

W strukturze Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego prowadzi działalność specjalistyczna 
Naukowa Biblioteki Ukrainoznawcza PWIN, która specjalizuje się w gromadzeniu publikacji dotyczących 
szeroko pojętego ukrainoznawstwa, stosunków polsko-ukraińskich, problematyki narodowościowej i 
wyznaniowej w Polsce i na świecie. Gromadzi również publikacje i materiały o problematyce 
regionalnej. Zbiory biblioteki, to zarówno wydawnictwa zwarte, jak i ciągłe (czasopisma, serie 
wydawnicze). Gromadzone są również takie materiały jak: rękopisy, mapy, ryciny, fotografie oraz 
mikrofilmy, a także dokumenty życia społecznego – ulotki, broszury, afisze. Księgozbiór biblioteki 
powstaje w wyniku zakupów bieżących i antykwarycznych, dokonywanych w kraju i za granicą, oraz w 
wyniku krajowej i zagranicznej wymiany wydawnictw.

W 2015 r. Biblioteka Instytutu kontynuowała realizację programu bibliotecznego podmiotów 
działających na rzecz nauki: „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji 
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naukowych i naukowo-technicznych” w ramach zadania bibliotek podmiotów działających na rzecz 
nauki pn.: „Tworzenie i rozwijanie polskiej Naukowej Biblioteki Ukrainoznawczej”. Program realizowany 
był ze środków własnych PWIN.

Zadanie to obejmowało następujące rodzaje prac: 
1) zakup książek i czasopism oraz kontynuacja serii wydawniczych;
2) opracowanie księgozbioru w programie bibliotecznym MAK;
3) umieszczenie na stronie internetowej informacji o zbiorach, nabytkach, aktualizacja bazy danych 
(katalog MAK).

Ad. 1) Zakup książek i czasopism oraz kontynuacja serii wydawniczych:

W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego zdania księgozbiór Biblioteki Instytutu wraz z 
zakupami powiększył się o kolejne książki i czasopisma naukowe (z czego część pozostawała dotąd poza 
księgozbiorem). Zakupy dotyczyły zarówno nowych tytułów, jak i były kontynuacją tych, które 
dotychczas nie były kompletowane.
Tematyka zakupionych publikacji dotyczyła, głównie następujących dziedzin: 
• Dzieje Rusi Kijowskiej,
• Dzieje Kozaczyzny,
• Historia Ukrainy w XIX w.,
• Historia Ukraińskiej Republiki Ludowej,
• Ukraina w dobie stalinizacji,
• Współczesna historia Ukrainy, 
• Stosunki polsko-ukraińskie do XX w.,
• Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918-1939,
• „Antypolska akcja UPA” na Wołyniu,
• Akcja „Wisła”,
• Ukraińcy w Polsce po II wojnie światowej,
• Życie kulturalne Ukraińców w Polsce,
• Życie kulturalne Polaków na Ukrainie,
• Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze,
• Polityka narodowościowa w Polsce,
• Polityka narodowościowa na Ukrainie,
• Losy Polaków w ZSRR i we współczesnej Ukrainie,
• Społeczność polska na współczesnej Ukrainie,
• Historia Kościoła greckokatolickiego,
• Historia Kościoła prawosławnego,
• Literatura i filozofia ukraińska,
• Prawo ukraińskie,
• Stosunki międzywyznaniowe, 
• Społeczność żydowska w Polsce,
• Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec integracji europejskiej.

Kontynuowano gromadzenie czasopism: „Nowego Prometeusza” oraz „Naukowych Prać Ukrajinśkoho 
Katołyćkoho Uniwersytetu: Istorija”. Natomiast z tytułów dotychczas sporadycznie gromadzonych 
zakupiono pozycje bieżące i „archiwalne”: „Polityka Wschodnia”, „Nowa Europa”, „Ukraijina Moderna”, 
„Zapyski NTSz.” „Bohosłowija”, „Peremyśki Archijeparchialni Widomosti”.

Zaś w ramach zakupów bieżących książek kontynuowano gromadzenie kolejnych tomów:
a) Encykłopedija suczasnoji Ukrajiny ; 
b) Encykłopedija istoriji Ukrajiny;
c) Encyklopedia katolicka;
d) Polski słownik biograficzny;
e) Encykłopedija jurydyczna.

Pozostałe zakupione publikacje książkowe tematycznie mieszczą się w tematyce ukrainoznawczej oraz 
regionalnej. Wszystkie zakupione książki i czasopisma zostały wpisane do księgi Inwentarzowej 
Biblioteki, a także są systematycznie opracowywane w systemie katalogowym MAK. Obecnie Biblioteka 
Instytutu liczy (wraz z zakupionymi 281 egz. publikacjami) 19.656 vol. książek i czasopism.

Ad 2) Opracowanie księgozbioru w programie bibliotecznym MAK:
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W ramach realizowanego w 2015 r. zadania kontynuowano sporządzanie opisów bibliograficznych 
książek i czasopism zakupionych, pozyskanych w drodze wymiany międzybibliotecznej, a także 
zakupionych w latach ubiegłych, w systemie katalogowym MAK. Wykonane opisy zostały wykonane i 
zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

Ad 3) Umieszczenie na stronie internetowej informacji o zbiorach, nabytkach, aktualizacja bazy danych 
(katalog MAK).

Na stronie internetowej www.pwin.pl oraz www.biblioteka.przemysl.pl elektronicznej bazy danych, 
katalogu on-line, który obsługiwany jest przez zakupione w Bibliotece Narodowej licencjonowane 
oprogramowanie MAKWWW, umieszczone są zaktualizowane informacje o zbiorach bibliotecznych i 
nabytkach. 

Ponadto, w ramach działalności bibliotecznej, prowadzono kontynuację gromadzenia fotografii, 
diapozytywów i kserokopii dotyczących życia społecznego Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce 
oraz szeroko pojętej problematyki ukrainoznawczej.

Zbiory biblioteczne Instytutu są w pełni udostępniane czytelnikom. Czytelnia czynna była codziennie w 
godz. od 10.00 do 16.00. Wypożyczanie na zewnątrz jest ograniczone ze względu na gromadzenie 
literatury zagranicznej w jednym egzemplarzu (nie mniej jednak w przypadku pracowników naukowych, 
nauczycieli, doktorantów, czy nawet studentów przygotowujących prace magisterskie stosowane są 
ułatwienia poprzez wypożyczanie tych książek w piątek po południu na sobotę i niedzielę, przy 
zobowiązaniu, że publikacje te zostaną zwrócone w poniedziałek przed godz. 11.00).

Ze zbiorów biblioteki korzystają przede wszystkim:

a) pracownicy naukowi i studenci (z różnych ośrodków akademickich, m.in.: z Warszawy, Poznania, 
Lublina, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Przemyśla i Rzeszowa oraz z zagranicy – głównie z Ukrainy, 
Słowacji, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Izraela i Kanady);
b) nauczyciele;
c) dziennikarze, w tym także z Ukrainy;
d) uczniowie starszych klas przemyskich szkół średnich.

Łącznie w ciągu 2015 r. ze zbiorów skorzystało ponad osiemset osób (3242 odwiedzin w bibliotece). 

Największe zainteresowanie dotyczyło publikacji wydanych na Ukrainie z dziedziny: historii, politologii, 
prawa, socjologii, historii sztuki i literatury.
W Bibliotece Instytutu istnieje możliwość wykonania kserokopii lub skanów z interesujących 
czytelników materiałów książkowych, a także zgromadzonych fotografii i dokumentów życia 
społecznego. Biblioteka prowadzi także wypożyczanie międzybiblioteczne. Informację o bibliotece, 
regulaminie korzystania, godzinach otwarcia, a także o zbiorach i najnowszych nabytkach (zwłaszcza w 
odniesieniu do publikacji zakupionych na Ukrainie) można znaleźć na stronie internetowej Instytutu 
www.pwin.pl. 

E. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W zakresie podejmowanych badań i organizacji życia naukowego Instytut w roku sprawozdawczym 
kontynuował, od wielu lat prowadzoną, współpracę z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a 
zwłaszcza z Instytutem Historii Ukrainy NANU w Kijowie, Towarzystwem Naukowym im. Szewczenki we 
Lwowie, Instytutem Badań Historycznych Uniwersytetu Lwowskiego, Instytutem Historii Kościoła 
Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Instytutem Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy (NANU) we Lwowie, Lwowską Biblioteką Naukową im. W. Stefanyka NANU we Lwowie 
oraz Instytutem Maxa Plancka dla Badań Antropologii Społecznej w Halle nad Saale. Współpraca ta 
koncentruje się głównie na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć badawczych, publikacji prac 
naukowców ukraińskich w Polsce, a polskich na Ukrainie, wymianie wydawnictw własnych, udziale w 
konferencjach naukowych oraz organizacji stażów naukowców ukraińskich w Polsce oraz pobytów 
naukowców polskich na kwerendach archiwalnych i bibliotecznych na Ukrainie. 

F. WAŻNIEJSZE WIZYTY ZŁOŻONE W INSTYTUCIE
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

4350

45

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

a) nauka, badania naukowe, upowszechnianie nauki i edukacja;
b) ochrona dóbr kultury (zabytków), tradycji i zachowania dziedzictwa narodowego;
c) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2015 r. Instytut odwiedzili m.in. naukowcy z: Ukrainy: prof. Aleksander Rublow – Kijów, dr Natalia 
Rublowa – Kijów, prof. Jewhen Sinkewycz – Chersoń, prof. Mykoła Zymomrja – Drohobycz, prof. dr Ihor 
Dobrianśkyj – Kirowohrad i dr Oleh Pawłyszyn – Lwów, z Izraela Krzysztof Dawid Majus – Lod oraz z USA 
– prof. Paul Best – New Haven.

G. ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH

Od kilku lat, w ramach współpracy z krajowymi uczelniami wyższymi, Południowo-Wschodni Instytut w 
Przemyślu jest organizatorem 14-30 dniowych praktyk studenckich dla studentów kierunków 
humanistycznych. W 2015 roku takie praktyki odbyło 15 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego w Rzeszowie oraz Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiujących na 
kierunkach: filologia polska, filologia angielska, filologia ukraińska, politologia i stosunki 
międzynarodowe.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie badań 
naukowych i prac 
rozwojowych w 
dziedzinie nauk 
społecznych i 
humanistycznych, w 
tym:
a) badania naukowe i 
upowszechnianie 
wiedzy w zakresie 
kultury, sztuki i tradycji;
b) badania naukowe i 
upowszechnianie 
wiedzy w zakresie 
ochrony dóbr kultury i 
zachowania dziedzictwa 
narodowego, w kraju i 
za granicą;
c) badania naukowe i 
upowszechnianie 
wiedzy o stosunkach 
polsko-ukraińskich i 
innych narodów 
zamieszkujących teren 
dawnej i współczesnej 
Rzeczypospolitej, a 
także z innymi 
narodami historycznie 
związanych z 
Rzeczpospolitą;
d) badania naukowe i 
upowszechnianie 
wiedzy o dziejach Polski 
i Ukrainy oraz innych 
krajów historycznie i 
współcześnie 
związanych z 
Rzeczpospolitą;
e) badania naukowe i 
upowszechnianie 
wiedzy o wspólnym 
dziedzictwie 
kulturowym Polaków i 
Ukraińców oraz innych 
narodów 
zamieszkujących na 
terenie dawnej i 
współczesnej 
Rzeczypospolitej, a 
także innych narodów 
historycznie związanych 
z Rzeczpospolitą;
f) badania naukowe i 
upowszechnianie 
wiedzy o 
mniejszościach 
narodowych i 
etnicznych.

72.20.Z
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kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność Biblioteki 
Naukowej PWIN, w 
tym:
a) działalność 
dokumentacyjna i 
informacyjna biblioteki 
i czytelni świadczona 
dla studentów, 
naukowców, 
nauczyciele, 
dziennikarzy członków 
PWIN oraz ogółu 
społeczeństwa;
b) udzielanie informacji 
naukowej i 
bibliotecznej;
c) gromadzenie, 
opracowanie i 
udostępnianie 
księgozbioru;
d) digitalizacja zbiorów 
bibliotecznych i 
udostępnianie w 
Internecie oraz w 
Bibliotece Instytutu;
e) realizacja zadania 
bibliotek podmiotów 
działających na rzecz 
nauki poprzez 
tworzenie i rozwijanie 
polskiej Naukowej 
Biblioteki 
Ukrainoznawczej PWIN.

91.01.A

promocja Rzeczypospolitej 
Polskiej za granicą

Działalność organizacji 
profesjonalnych, w 
tym:
a) prowadzenie działań 
w zakresie promocji 
Rzeczypospolitej 
Polskiej za granicą;
b) prowadzenie zadań 
w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji; 
c) propagowanie idei 
ochrony dóbr kultury i 
zachowania dziedzictwa 
narodowego, w kraju i 
za granicą;
d) prowadzenie działań 
w zakresie ochrony 
dóbr kultury i 
zachowania dziedzictwa 
narodowego, w kraju i 
za granicą;
e) prowadzenie 
pozaszkolnych form 
nauki języka polskiego 
dla obcokrajowców;
f) wysyłanie publikacji 
własnych PWIN do 
bibliotek zagranicznych.

94.12.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność organizacji 
profesjonalnych, w tym 
działalność 
Południowo-
Wschodniego Instytutu 
Naukowego w zakresie:
a) sporządzania i 
upowszechniania opinii 
naukowych związanych 
z przedmiotem 
działalności naukowej 
PWIN;
b) sporządzania planów 
i projektów naukowych;
c) sporządzania i 
upowszechniania 
niezależnych 
opracowań, studiów, 
badań, analiz i 
ekspertyz naukowych;
d) sporządzania 
naukowych ocen, 
raportów i opinii wraz 
ze składaniem 
wniosków i postulatów 
dla różnych podmiotów 
i instytucji, publicznych 
i niepublicznych.

94.12.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
pozaszkolnych form 
edukacji: nauka 
języków obcych i języka 
polskiego dla 
obcokrajowców jako 
obcego.
W ramach statutowej 
działalności 
edukacyjnej i 
oświatowej PWIN może 
organizować i 
prowadzić pozaszkolne 
formy edukacji w 
zakresie nauczania 
języków obcych dla 
Polaków lub osób 
polskojęzycznych oraz 
języka polskiego dla 
obcokrajowców, dla 
których język polski jest 
językiem obcym. 
Przedmiot tej 
działalności kierowany 
jest głównie do 
naukowców, 
studentów, uczniów 
szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 
(średnich), którzy są 
chętni do poszerzenia 
znajomości języków 
obcych, w tym języka 
ukraińskiego oraz 
języka polskiego 
(obcokrajowcy).

85.59.A
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Prowadzenie sprzedaży 
publikacji własnych: 
książek, czasopism 
(periodyków) i innych 
wydawnictw, w tym:
a) prowadzenie 
sprzedaży detalicznej w 
lokalu PWIN publikacji 
własnych (książek, 
czasopism, periodyków) 
i innych wydawnictw, 
zbieżnych tematycznie i 
problemowo z celami 
Instytutu;
b) prowadzenie 
sprzedaży detalicznej 
wysyłkowe lub przez 
Internet publikacji 
własnych (książek, 
czasopism, periodyków) 
i innych wydawnictw, 
zbieżnych tematycznie i 
problemowo z celami 
Instytutu;
c) prowadzenie 
sprzedaży Hurtowej 
niewyspecjalizowanej 
publikacji własnych 
(książek, czasopism, 
periodyków) i innych 
wydawnictw, zbieżnych 
tematycznie i 
problemowo z celami 
Instytutu.

47.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 379,333.42 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 299,868.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13,182.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.05 zł

e) Pozostałe przychody 66,282.00 zł

0.00 zł

246,780.00 zł

27,787.76 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 72,282.00 zł

6,000.00 zł

66,282.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 29,938.56 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,545.10 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,545.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 274,567.76 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 186,554.82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -189,781.60 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 341,687.74 zł 2,545.10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

113,314.05 zł 2,545.10 zł

202,964.10 zł 0.00 zł

0.00 zł

6,181.50 zł

10,000.00 zł

9,228.09 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

1 Prowadzenie badań naukowych - kwerendy archiwalne. 1,545.10 zł

2 Wydanie publikacji naukowej 1,000.00 zł

1 Działalność naukowa PWIN w zakresie działalności pożytku publicznego 2,545.10 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

1,386.48 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

7.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

6.0 etatów

9.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

26.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

12.00 osób

14.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 218,401.46 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

180,201.46 zł

139,522.44 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 40,679.02 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 38,200.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

218,401.46 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 140,214.45 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 78,187.01 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

404.17 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,410.08 zł

5.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5.00 osób

0.00 osób

3.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

750.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Zgodnie z § 9 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Południowo-
Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu opiera swoją 
działalność głównie na pracy społecznej swoich członków a 
realizację swoich celów na zasadach działalności 
nienastawionej na zysk, typu „non-profit” oraz „non for 
profit”. 
Wykazana w pkt. 1 i 2 łączna kwota wynagrodzeń (brutto) 
wynosząca 218.401,46 zł, obejmuje wynagrodzenia z tytułu 
umów o pracę wszystkich pracowników etatowych 
(139.522,44 zł) oraz wypłacone przez Instytut osobom 
świadczącym usługi z tytułu umów cywilnoprawnych 
(38.200,00 zł), w związku z prowadzoną działalnością 
nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, wraz z 
narzutami i innymi świadczeniami, czyli składkami ZUS na 
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i 
wypadkowe) i fundusz pracy płatne przez pracodawcę, 
innymi świadczeniami w kwocie 40.679,02 zł, 
obejmującymi wspomniane składkami ZUS (28.099,02 zł) 
oraz świadczenia za delegacje służbowe (12.580,00 zł) 
oraz wypłacone przez Instytut osobom świadczącym usługi 
z tytułu umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS 
(38.200,00 zł).

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja dwóch prac 
interwencyjnych dla trzech 
bezrobotnych.

Refundacja kosztów 
wynagrodzenia dla 
bezrobotnych zatrudnionych w 
ramach zorganizowanych prac 
interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w 
Przemyślu.

27,787.76 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,226.02 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Mniejszość w warunkach 
totalitaryzmu. Społeczność 
polska na Ukrainie w latach 
1917-1991”.

Realizacja w ramach Programu: 
„Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki” projektu o 
polskiej mniejszość 
(społeczności polskiej) w 
warunkach totalitaryzmu na 
Ukrainie w latach 1917-1991. 
Celem projektu jest stworzenie 
w miarę kompletnego obrazu 
życia społeczności polskiej w 
warunkach totalitaryzmu na 
przestrzeni XX w.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w Warszawie.

174,980.00 zł

2 „Tworzenie, przetwarzanie, 
udostępnianie i 
upowszechnianie informacji 
naukowych i naukowo-
technicznych” - zadanie 
wydawnicze.

Realizacja zadania 
wydawniczego w zakresie 
działalności upowszechniającej 
naukę podmiotów działających 
na rzecz nauki. Wydanie 
drukiem publikacji autorstwa 
Abrahama Nahuma Polaka 
„Chazaria. Dzieje królestwa 
żydowskiego w Europie”, w 
przekładzie z języka 
hebrajskiego Krzysztofa Dawida 
Majusa.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w Warszawie.

13,800.00 zł

3 „Digitalizacja i udostępnianie 
zasobów bibliotecznych 
PWIN. Wieloetniczne 
dziedzictwo kulturowe 
Galicji XIX - XX w.”.

Realizacja zadania 
digitalizacyjnego w ramach 
Programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
„Dziedzictwo kulturowe” – 
priorytet: „Ochrona i cyfryzacja 
dziedzictwa kulturowego”. 
Celami zadania było 
zdigitalizowanie 60 unikalnych 
obiektów bibliotecznych 
znajdujących się w zbiorach 
biblioteki Południowo-
Wschodniego Instytutu 
Naukowego, zaliczanych do 
materialnych zasobów 
dziedzictwa kulturowego, 
mających dużą wartość 
historyczną i poznawczą dla 
badaczy dziejów i kultury 
polskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie.

58,000.00 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W punkcie IV. „Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym” wskazano, że Instytut w roku 
sprawozdawczym korzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dotyczy to zwolnienia ustawowego z tytułu 
wpisania nieruchomości (kamienicy), w której znajduje się siedziba Instytutu, do rejestru zabytków.
Ponadto od początku swojej działalności PWIN korzysta również z ustawowego zwolnienia z podatku dochodowego 
od osób prawnych z tytułu każdorazowego przeznaczania wygenerowanego dochodu osiągniętego w danym roku 
podatkowym na cele działalności statutowej (działalności pożytku publicznego). 

Pozostałe informacje dodatkowe.

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy działalność statutową i organizacyjną prowadzi na zasadach 
stowarzyszenia. Dlatego też działalność Instytutu, jako organizacji pozarządowej typu „non-governmental 
organisation” (NGO), w myśl § 10 pkt 1 statutu, w żadnej mierze nie jest nastawiona na zysk lecz opiera się na 
zasadach działalności „non-profit” oraz „non for profit”, co oznacza, że każdorazową – ewentualną – nadwyżkę 
przychodów nad kosztami przeznacza na swoją podstawową działalność statutową.
W związku z tym, że w 2015 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w sprawozdaniu 
finansowym wykazany został dodatni wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2015 r., który w całości, tj. w kwocie 
37.645,68 zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej Instytutu w roku 2015.
Natomiast zgodnie z § 9 pkt 1 statutu PWIN działalność swą opiera głównie na pracy społecznej swoich członków, 
choć dla realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie zadań osobom fizycznym i 
prawnym na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

mgr inż. Rafał Kulińczak - Starszy 
Księgowy

dr Stanisław Stępień - Prezes 
PWIN

30 marca 2016 r.

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy 
w Przemyślu nie posiada żadnych 
udziałów ani akcji w kapitale zakładowym 
spółek ani głosów w organie stanowiącym 
spółki.

Nie dotyczy 0.00 0.00

1 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu nie jest fundatorem ani współfundatorem żadnej fundacji.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-06-30
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