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9. Cele statutowe organizacji

7 statutu, zgodnie z którym:

1

2
1

    b) dziejach Polski i Ukrainy oraz innych krajów historycznie i 

2

kulturowymi; 
3
4
tradycji;
5) propagowanie idei ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa 

6
7

obywatelskiego;
8

rozwój demokracji;
9

10

11

politycznych;
12

kulturowej;
13
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15
16

17
18
19
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

non profit i non for profit

8 pkt 2 statutu, 
zgodnie z którym:

1

2

3
4) prowadzenie wymiany naukowej;
5

6
7) podejmowanie wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, 

8
9
tematycznie i problemowo z celami PWIN;
10

11

PWIN.

1

trzyletniego projektu: 
1917-1991 w ramach Programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2014 - 2017 w tym 
wydanie drukiem publikacji: Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów cz. 3: Lata 1945 1991, t. 2.

2. Realizacja zadania publicznego pt.: Dziennik Heleny z 
1914-1915

Wydawnictwa 2017, w tym wydanie 
1914 1915

3. Realizacji projektu pt.: Polacy i Niemcy: wspólnota losów w warunkach radzieckiego totalitaryzmu. 
1922-1941 dofinansowanego przez 

214.

4
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2017, 

5
1990-2017 oraz Polacy na Ukrainie 

Radzieckiej w latach 1917 1939

6

7

konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.

8
kolejne numery Biuletynu Ukrainoznawczego Polacy na Ukrainie. 
Zbiór dokumentów cz. 3: Lata 1945 1991, t. 2

1914 1915

9

10

2017
bibliotecznych w ramach projektu badawczego i dwóch wieloletnich tematów badawczych. 

Projekt badawczy:
1917-1991

Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki 17 lipca 2014 

16 lipca 2017 r. 

1 w którym opublikowano by dokumenty z 

2

3

a) lata 1917-1939
b) lata 1939-1945

2 1939-
1941 1941-1945/);
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c) lata 1945-1991 1945

1

2) wykonanie kserokopii, skanów lub zapisów aparatem cyfrowym wytypowanych dokumentów;
3
oraz na stronie internetowej PWIN www.pwin.pl;
4
5
od r. 1998 serii wydawniczej Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów

a) cz. 1: lata 1917-1939;
b) cz. 2: lata 1939-1945;
c) cz. 3: lata 1945-1991;

6) organizacji konferencji naukowych, dyskusji historycznych, wystaw publikacji;
7

8

Temat badawczy I.:

1990-2017

jak: politologia, literaturoznawstwo, filozofia, socjologia oraz historia kultury. Nauki te, po odzyskaniu 
1991

tam publikacjach.

1

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;

2
recenzje i informacje o nowych publikacjach, m.in. takich jak np.: Litopys Knyh Krytyka
Proswity Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
Wschodni

2 1 
kwerend na stronie internetowej Instytutu www.pwin.pl (w przypadku szczególnie cennych pozycji 
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3
Biuletynu 

Ukrainoznawczego oraz czasopism wydawanych przez inne polskie 
instytucje naukowe i kulturoznawcze.

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

1) kwerendach archiwalnych w:

2

w kolejnym tomie serii Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów. 

1

1) czasopisma:

a) Biuletyn Ukrainoznawczy
publikacji w kolejnym numerze za 2016 i 2017 rok;
b) prowadzono prace naukowe i redakcyjne nad przygotowaniem 

2.

2

a) 1914 1915

b) Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentów 
3: lata 1945

 - 1991; 

2

1
2

3
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C. REALIZACJA PROJEKTÓW NAUKOWYCH I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH.

1 Dziennik 1914-1915

1. 
marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r., w ramach programu Mecenat kulturalny Wydawnictwa 2017.

1914 1915

2
niemiecka na Ukrainie radzieckiej w latach 1922-1941

1922 1941, 
czyli od powstania ZSRR do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej.

1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017

3
narodowych w obu krajach.

Biuletynie

4
Polskiej 2017.

Wschodniej. 
25

doktoratów w Polsce. 
W trakcie 14 10 do 24 lipca 2017

etnicznego.

2018-07-03 7



W czasie wolnym podczas trwania projektu uczestnikom zorganizowano wycieczki historyczno-

D. BIBLIOTEKA NAUKOWA

wyniku krajowej i zagranicznej wymiany wydawnictw.

W 2017

naukowych i naukowo-technicznych
nauki pn.: Tworzenie i rozwijanie polskiej Naukowej Biblioteki Ukrainoznawczej Program realizowany 

1
2
3) umieszczenie na stronie internetowej informacji o zbiorach, nabytkach, aktualizacja bazy danych 
(katalog MAK).

Ad. 1

Dzieje Rusi Kijowskiej,
Dzieje Kozaczyzny,
Historia Ukrainy w XIX w.,

Ukraina w dobie stalinizacji,

1918-1939,
Antypolska akcja UPA

Akcja 

Kontynuowano gromadzenie czasopism: Nowego Prometeusza oraz 
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archiwalne Polityka Wschodnia Nowa Europa Ukraijina Moderna
Zapyski NTSz.

c) Encyklopedia katolicka;

Instytutu liczy (wraz z nabytymi 300 egz. publikacjami) 20.158

Ad 2

W ramach realizowanego w 2017

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, 

nabytkach. 

godz. od 10.00 do 16.00
literatury zagranicznej w jednym egzemplarzu (nie mniej jednak w przypadku pracowników naukowych, 

11.00).

b) nauczyciele;

2017 2560 odwiedzin w bibliotece). 

prawa, socjologii, historii sztuki i literatury.
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gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

4500

40

Osoby fizyczne

Osoby prawne

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
a) nauka, badania naukowe, upowszechnianie nauki i edukacja;
b) ochrona dóbr kultury (zabytków), tradycji i zachowania dziedzictwa narodowego;

naukowców polskich na kwerendach archiwalnych i bibliotecznych na Ukrainie. 

W 2017 r. Instytut odwiedzili m.in. naukowcy z: Ukrainy: prof. Jewhen Sinkewycz 
Lwów, z 

Izraela Krzysztof Dawid Majus Lod oraz z USA prof. Paul Best New Haven.

G. ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH

14-30 dniowych praktyk studenckich dla studentów kierunków 
humanistycznych. W 2017 10
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publicznego
Numer Kodu (PKD)

wychowanie
naukowych i prac 
rozwojowych w dziedzinie 

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, 

c) badania naukowe i 
upowszechnianie wiedzy o 
stosunkach polsko-

teren dawnej i 

innymi narodami 

d) badania naukowe i 
upowszechnianie wiedzy o 
dziejach Polski i Ukrainy 
oraz innych krajów 
historycznie i 

e) badania naukowe i 
upowszechnianie wiedzy o 
wspólnym dziedzictwie 
kulturowym Polaków i 

na terenie dawnej i 

innych narodów 

f) badania naukowe i 
upowszechnianie wiedzy o 

narodowych i etnicznych.

72.20.Z

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
 

maksymalnie 3 kodów),  
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kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Naukowej PWIN, w tym:

dokumentacyjna i 
informacyjna biblioteki i 

studentów, naukowców, 
nauczyciele, dziennikarzy 

b) udzielanie informacji 
naukowej i bibliotecznej;
c) gromadzenie, 
opracowanie i 

d) digitalizacja zbiorów 
bibliotecznych i 

Internecie oraz w 
Bibliotece Instytutu;
e) realizacja zadania 
bibliotek podmiotów 

poprzez tworzenie i 
rozwijanie polskiej 
Naukowej Biblioteki 
Ukrainoznawczej PWIN.

91.01.A

promocja Rzeczypospolitej 
profesjonalnych, w tym:

zakresie promocji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i 
tradycji; 
c) propagowanie idei 
ochrony dóbr kultury i 
zachowania dziedzictwa 
narodowego, w kraju i za 

zakresie ochrony dóbr 
kultury i zachowania 
dziedzictwa narodowego, 

e) prowadzenie 
pozaszkolnych form nauki 

obcokrajowców;

bibliotek zagranicznych.

94.12.Z
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4.2. 

 

maksymalnie 3 kodów),  

publicznego
Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 

i wychowanie
profesjonalnych, w tym 

Wschodniego Instytutu 
Naukowego w zakresie:

upowszechniania opinii 

z przedmiotem 

PWIN;

i projektów naukowych;

upowszechniania 

ekspertyz naukowych;

naukowych ocen, 
raportów i opinii wraz 

wniosków i postulatów 

i instytucji, publicznych 
i niepublicznych.

94.12.Z
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nauka, szkolnictwo 

i wychowanie

Prowadzenie 
pozaszkolnych form 

polskiego dla 
obcokrajowców jako 
obcego.
W ramach statutowej 

formy edukacji w 
zakresie nauczania 

Polaków lub osób 

obcokrajowców, dla 

Przedmiot tej 

naukowców, studentów, 

gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

(obcokrajowcy).

85.59.A
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kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

(periodyków) i innych 
wydawnictw, w tym:
a) prowadzenie 

lokalu PWIN publikacji 

czasopism, periodyków) 
i innych wydawnictw, 

problemowo z celami 
Instytutu;
b) prowadzenie 

Internet publikacji 

czasopism, periodyków) 
i innych wydawnictw, 

problemowo z celami 
Instytutu;
c) prowadzenie 

niewyspecjalizowanej 

periodyków) i innych 

tematycznie i 
problemowo z celami 
Instytutu.

47.99.Z

5.2. 

 

maksymalnie 3 kodów),  

Numer Kodu (PKD)
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1. Informacja o przychodach organizacji

d) Przychody finansowe

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

roku sprawozdawczego

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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publicznego w okresie sprawozdawczym

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1 kwerendy archiwalne,
b) Wydanie publikacji naukowej.

1

dochodowego od osób fizycznych

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych
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zm.)

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

5,0 osób

3,8 etatów

0,0 osób

20,00 osób fizycznych

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

22,00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w odniesieniu do tych 

najem
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w 
tym:

b) inne osoby
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 
tym:

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,00 osób

okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

b) inne osoby





3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

6,00 osób

w 
tym:



b) inne osoby
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umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole)



   









sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1 Unikalny dokument z I 
Dziennik

Heleny z Seifertów 

Dokumentowanie bogatej 
tradycji i dziejów Podkarpacia 
przez wydanie drukiem 

Dziennik z 

Podkarpackiego w Rzeszowie
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publicznych

, 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp
lub akcji w 

kapitale

1 Nie dotyczy 0,00 0,00

1

Lp Liczba kontroli

1 2

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1

polska na Ukrainie w latach 

Realizacja w ramach Programu: 
Narodowy Program Rozwoju 

Humanistyki projektu o 

warunkach totalitaryzmu na 
Ukrainie w latach 1917-1991. 

warunkach totalitaryzmu na 
przestrzeni XX w., w tym 
wydanie drukiem publikacji: 
Polacy na Ukrainie. Zbiór 

dokumentów cz. 3: Lata 1945 
t. 2.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
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5. Dodatkowe informacje




 

  




 


organizacji
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