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303 959,48 zł

A. 232 500,00 zł

1. Województwo Podkarpackie w Rzeszowie - Mecenat Kulturalny
Program Mecenat Kulturalny 2014
– umowa nr DO.I.616.23.2014/ 92105-2360  .................................................................................................... ........................13 000,00 zł

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
– umowa nr 752/P-DUN/ZO/2014  .................................................................................................... ........................46 500,00 zł

3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
– umowa nr NPHR 0020/NPHR3/H11/82/2014  .................................................................................................... ........................160 000,00 zł

4. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - Forum Ekonomiczne
(Decyzja Przewodniczącego Rady Programowej
Forum Ekonomicznego)  .................................................................................................... ........................13 000,00 zł

B. POZOSTAŁE WPŁYWY:  ...............................................................................................71 459,48 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy - Przemyśl
refundacja prac interwencyhnych – umowa nr UmPI/14/0090 ................................................................................................  1 637,02 zł

2. Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą we Wrocławiu
PUB Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej  – IV edycja
– umowa współpracy z 24.06.2014 r. ................................................................................................  5 100,00 zł

3. Darowizny na cele naukowe  ................................................................................................  46 294,00 zł
4. Sprzedaż książek  .................................................................................................. ...................  12 165,25 zł
5. Składki członkowskie  .................................................................................................. ..............2 300,00 zł
6. Odsetki bankowe  .................................................................................................. ....................... 0,05 zł
7. Wpłaty z 1% podatku  ................................................................................................... .........................3 074,00 zł
8. Inne przychody  .................................................................................................. ..........................889,16 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM (A + B)  .....................................................................

DOTACJE I GRANTY NA DZIAŁALNOŚĆ  .................................................

  Kierownik Biura PWIN
  mgr Ryszard T. Łamasz mgr Rafał Kulińczak

Starszy Księgowy
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Wiersz

roku poprzedniego roku bieżący
2013 2014

A 238 173,08 zł            241 264,28 zł        
I -  zł                           -  zł                      
II 238 173,08 zł            241 264,28 zł        
III -  zł                           -  zł                      
IV -  zł                           -  zł                      
V -  zł                           -  zł                      
B 173 159,76 zł            171 891,67 zł        
I 146 492,78 zł            161 267,48 zł        
II 6 511,76 zł                 5 998,50 zł            
III 20 155,22 zł               4 625,69 zł            
1. 20 155,22 zł               4 625,69 zł            
2. -  zł                           -  zł                      
IV -  zł                           -  zł                      

411 332,84 zł            413 155,95 zł        

Wiersz

roku poprzedniego roku bieżący
2013 2014

A 328 646,26 zł            362 210,31 zł        
I 360 147,12 zł            334 901,32 zł        
II -  zł                           -  zł                      
III -  zł                           -  zł                      
IV 31 500,86 zł-               27 308,99 zł          
1. -  zł                           27 308,99 zł          
2. 31 500,86 zł-               -  zł                      
V -  zł                           -  zł                      
B 82 686,58 zł               50 945,64 zł          
I -  zł                           -  zł                      
II -  zł                           -  zł                      
III 82 686,58 zł               50 945,64 zł          
IV -  zł                           -  zł                      

411 332,84 zł            413 155,95 zł        

Stan na koniec

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne*

Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne*

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.; t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100) dla
organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)*

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Należności długoterminowe*
Inwestycje długoterminowe*
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

Aktywa obrotowe

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Inne inwestycje krótkoterminowe*

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

Suma bilansowa - Pasywa razem

Rozliczenia międzyokresowe*

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

Kapitał (fundusz) podstawowy

Rezerwy na zobowiązania
Inne zobowiązania*

2

PASYWA

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)*

Jednostka obliczeniowa: złoty, groszy

1 2

BILANS na dzień 31 grudnia 2014 r.

1

Stan na koniec

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

Suma bilansowa - Aktywa razem 

AKTYWA
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 Kwota za rok 
poprzedni

 Kwota za rok 
bieżący

2013 2014
1 2 3 4

A.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

127 742,30 zł   257 665,43 zł   

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 127 742,30 zł   257 665,43 zł   

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 118 464,29 zł   245 500,18 zł   
a) Składki brutto określone statutem 4 600,00 zł       2 300,00 zł       
b) Wpłaty z 1% podatku 1 648,40 zł       3 074,00 zł       
c) Pozostałe przychody określone statutem 112 215,89 zł   240 126,18 zł   

2.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)

9 278,01 zł       12 165,25 zł     

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 161 418,77 zł   275 965,82 zł   

I. Koszty działalności pożytku publicznego 161 418,77 zł   275 965,82 zł   

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 29 061,05 zł     102 910,30 zł   
a) Amortyzacja 740,64 zł          2 880,58 zł       
b) Zużycie materiałów i energii -  zł                 6 786,10 zł       

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 320,41 zł     59 038,42 zł     

d) Pozostałe koszty -  zł                 34 205,20 zł     
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 132 357,72 zł   173 055,52 zł   
a) Amortyzacja -  zł                 1 920,38 zł       
b) Zużycie materiałów i energii 18 266,84 zł     5 316,57 zł       

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 99 870,77 zł     109 642,80 zł   

d) Pozostałe koszty 14 220,11 zł     56 175,77 zł     

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 3 157,17 zł       46 294,05 zł     

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 981,56 zł          684,67 zł          

E. Wynik finansowy netto ogółem 31 500,86 zł-     27 308,99 zł     

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) -  zł                 27 308,99 zł     

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 31 500,86 zł-     -  zł                 

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
 za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Jednostka obliczeniowa: złoty, groszy

Rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.; t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i
1100) dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pozycja Wyszczególnienie
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INFORMACJE DODATKOWE
do bilansu i rachunku wyników za 2014 rok

Wykazane w bilansie i rachunku wyników za 2014 rok przychody oraz 
koszty działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w 
szczególności obejmują:

1. Przychody: 303.959,48 zł

Dotacje celowe instytucji budżetu centralnego i samorządowego na 
zadania zlecone, w tym: na programy badawcze, edukacyjne, wydawni-
cze, działalność biblioteki Instytutu, konferencja naukowa, ekspertyza 
naukowa, w szczególności: 
a) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie na dzia-

łalność statutową PWIN w zakresie działalności upowszechniającej 
naukę, obejmującą zadania bibliotek podmiotów działających na rzecz 
nauki: „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie 
informacji naukowych i naukowo-technicznych”,

b) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w ramach 
„Programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” na realiza-
cję projektu: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Społeczność 
polska na Ukrainie w latach 1917-1991”,

c) Województwo Podkarpackie z siedzibą w Rzeszowie w ramach Pro-
gramu Mecenat kulturalny – Tradycja 2014 na realizację zadania pu-
blicznego pt.: „Ocalić od zapomnienia”. Dokumentowanie przeszłości 
i zwyczajów zanikających wiosek województwa podkarpackiego,

e) Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu na zorganizowanie trzech prac 
interwencyjnych dla trzech bezrobotnych;

Dotacje oraz granty z fundacji krajowych i zagranicznych, w szcze-
gólności: 

a)  Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego we Wrocławiu na realizację – w ramach Programu „Study Tours 
to Poland” – projektu „Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła 
Języka i Kultury Polskiej” – IV edycja Przemyśl 2014,

b)  Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie na realizację 
projektu: „Polacy i Ukraińcy – wspólnota losów”;
Przychody z działalności statutowej (w tym sprzedaż publikacji Instytutu); 
Darowizny i składki członkowskie; 
Przychody finansowe i odsetki bankowe. 

2. Koszty: 276.650,49 zł
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Wydatki związane z realizacją działalności statutowej Południowo
-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, w tym prowadzenie 
badań naukowych oraz kwerend archiwalnych i bibliotecznych, częściowo 
zrealizowanych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w Warszawie, w tym:
a) realizacja programu bibliotecznego podmiotów działających na rzecz 

nauki: „Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie 
informacji naukowych i naukowo-technicznych”;

b) realizacja projektu: „Mniejszość w warunkach totalitaryzmu. Spo-
łeczność polska na Ukrainie w latach 1917-1991” w ramach progra-
mu: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.
Wydatki poniesione na realizację zadania publicznego pt.: „Ocalić od 

zapomnienia”. Dokumentowanie przeszłości i zwyczajów zanikających 
wiosek województwa podkarpackiego,, wspartego przez Województwo 
Podkarpackie z siedzibą w Rzeszowie w ramach Programu Mecenat 
kulturalny – Tradycja 2014.

Wydatki za zorganizowanie – w ramach Programu „Study Tours to 
Poland” – warsztatów językowych dla studentów z Białorusi i Ukrainy 
w ramach projektu p.n. „Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła 
Języka i Kultury Polskiej” – IV edycja Przemyśl 2014, wspartych 
finansowo przez Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana No-
waka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Koszty realizacji projektu „Polacy i Ukraińcy – wspólnota losów” 
dofinansowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w War-
szawie.

Koszty związane z realizacją dwóch tematów  badawczych: „Dzieje 
i kultura Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich w polskiej 
i ukraińskiej historiografii współczesnej w latach 1990-2014” oraz 
„Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917 – 1939”.

Koszty zorganizowania prac interwencyjnych dla trzech bezrobotnych 
skierowanych do Instytutu przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 
oraz trzech staży absolwenckich.

Wydatki na działalność specjalistycznej Biblioteki Naukowej Instytutu 
(w tym zakup i naprawa książek oraz bieżące utrzymanie księgozbioru).

Koszty prowadzenia pozostałej działalności naukowej i edukacyjnej, 
w tym konferencji naukowej, seminarium, konsultacji naukowych i otwar-
tych wykładów publicznych, przygotowanie do druku nowych publikacji 
oraz uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.

Koszty działalności administracyjnej, bieżące utrzymanie biura Instytu-
tu, w tym zakup sprzętu i materiałów oraz wynagrodzenie dla pracowników 
wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 
zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych).
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3. Wynik finansowy (dochód): 27.308,99 zł

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy działalność statutową i orga-
nizacyjną prowadzi na zasadach stowarzyszenia. Dlatego też działalność 
Instytutu jako organizacji pozarządowej typu non-governmental organisa-
tion w żadnej mierze nie jest nastawiona na zysk, lecz opiera się na zasadzie 
non-profit oraz non for profit. Każdorazową – ewentualną – nadwyżkę 
przychodów nad kosztami przeznacza na swoją działalność statutową. W 
związku z tym, że w 2014 roku zarejestrowano nadwyżkę przychodów 
nad wydatkami, w sprawozdaniu finansowym wykazany został dodatni 
wynik finansowy, czyli wystąpił dochód za 2014 r., który w całości, tj. w 
kwocie 27.308,99 zł, został przeznaczony na cele działalności statutowej 
Instytutu w roku 2015.

 Sporządził:    Za Zarząd:
     Kierownik Biura PWIN     Prezes Zarządu PWIN
     mgr Ryszard T. Łamasz      dr Stanisław Stępień

Przemyśl, dnia 30 marca 2015 r.


