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Zebranie walne SNPL 24.04.2015 r. 

Sprawozdanie finansowe SNPL 

za okres 24.04.2014 –18.04.2015 

Kwoty podane zostały w euro oraz w nawiasach w litach (przeli-

czono wg kursu 1 euro = 3,45280 Lt) 

 

I. Dane na początek okresu sprawozdawczego: 

 kasa przekazana przez b. prezesa prof. B. Grużewskiego 18 

czerwca 2014 r. – 1483,28 Lt i 700,00 euro; konto bankowe 

stan na 24 kwietnia 2014 r. – 1178,40 Lt i 250,00 euro; 

 Ogółem stan majątkowy wynosił – 2661,68 litów oraz 

950,00 euro (Ogółem w euro – 1720,88), oraz udział w USPV 

– 10 000,00 Lt. 

 

II. Wpływy za okres sprawozdawczy: 

 do kasy: środki pozostałe z ubiegłego okresu rozliczeniowego  

1129,59 euro (2661,68 litów oraz 950,00 euro); składki człon-

kowskie w gotówce – 105,00 euro (275,00 Lt oraz 25,00 euro); 

 na konto: środki pozostałe z ubiegłego okresu rozliczeniowe-

go – 591,29 euro (1178,40 Lt i 250,00 euro), składki człon-

kowskie – 57,92 euro (200,00 Lt), środki otrzymane z Amba-

sady RP na konferencje naukowe – 2582,93 euro (8918,36 Lt), 

środki otrzymane z Ambasady RP na opracowanie rękopisu  

„Bibliografii” – 212,54 euro (733,86 Lt), przelew z konta 

USPV (pieniądze zostały pobrane z sumy wkładu SNPL jako 

udziałowca w USPV) – 1013,67 euro (3500,00 Lt), 2% GPM – 

461,08 euro (1592,01 Lt), środki otrzymane z Ministerstwa  

RL na opracowanie rękopisu „Bibliografii” – 1158,48 euro 

(4000,00 Lt). 

 Ogółem wpływy – 7312,50 euro (25248,61 Lt) oraz udział w 

USPV 10 000,00 Lt. 

 

III. Wydatki za okres sprawozdawczy:  

 z kasy SNPL – 538,78 euro (1860,28 Lt), z konta bankowego 

– 3911,29 euro (13 504,92 Lt), z konta USPV bezpośrednio – 

260,66 euro (900,00 Lt). 
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 wydatki z kasy: opłaty związane ze zmianą statutu (opłata nota-

rialna, opłata za wpis do rejestru Registrų centras) – 143,94 euro 

(497,00 Lt), walne zebranie 08.05.2014 – 57,92 euro (200,00 Lt), 

walne zebranie 12.12.2014 – 115,56 euro (399,00 Lt), kwiaty ju-

bilatom – 26,07 euro (90,00 Lt), znicze i kwiaty na Rossę – 17,38 

euro (60,00 Lt), spotkanie świąteczne w Sakwie – 147,35 euro 

(508,80 Lt), wysłanie Rocznika do RP – 30,55 euro; 

 wydatki z konta SNPL: finansowanie projektu dra hab. Z. Gę-

bołysia „Bibliografia” – 1352,00 euro, opłata za obsługę strony 

internetowej – 67,29 euro, opłaty bankowe za przelewy i obsłu-

gę konta – 30,23 euro (1,97 euro i 97,59 Lt), zwrot pożyczki 

pobranej na organizację konferencji (4500,00 Lt) i uzupełnienie 

opłaty czynszu za pokój 206 w DKP (500,00 Lt) dla VĮ 

VILNVARSA – 1448,10 euro (5000,00 Lt), koszt wydania Ro-

cznika – 1013,67 euro (3500,00 Lt); 

 wydatki bezpośrednio z wkładu posiadanego w USPV: współfi-

nansowanie delegacji prof. R. Brazisa, jako przedstawiciela 

SNPL, do Londynu na Jubileusz 75-lecia Polskiego Uniwersy-

tetu Na Obczyźnie (PUNO) – 144,81 euro (500,00 Lt), wsparcie 

finansowe konferencji organizowanej przez STIPL – 115,85 eu-

ro (400,00 Lt), na której SNPL było przyjęte do Europejskiej 

Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 

 Ogółem wydano – 4710,72 euro (16265,17 Lt). 

 

IV. Dane na koniec okresu sprawozdawczego: 

 Na 18 kwietnia 2015 roku w kasie SNPL było – 694,93 euro, 

na koncie bankowym – 2164,01 euro oraz pozostała część 

wkładu udziału w USPV – 1621,87 euro (5600,00 Lt). 

 Ogółem na 18 kwietnia 2015 roku stan majątkowy SNPL był 

następujący: 2861,93 euro oraz pozostała część wkładu udzia-

łu SNPL w USPV w sumie 1621,87 euro (5600,00 Lt). 

 

V. Wpływy i wydatki są potwierdzone odpowiednimi dokumentami 

zgodnie z wymaganiami prawnymi RL oraz Statutem SNPL. W 

latach 2014–2015 (do 20 kwietnia 2015 roku) w SNPL nie było 

zatrudnionych osób, którym wypłacano by wynagrodzenia za 

pracę. Prezes SNPL, skarbnik, członkowie Zarządu wykonywali 

pracę na zasadach społecznych.  
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VI. Komisja Rewizyjna SNPL wnioskuje o udzieleniu absolutorium z 

działalności finansowej SNPL prezesowi Stowarzyszenia prof. 

Henrykowi Malewskiemu i skarbnikowi dr Katarzynie Mikszy. 

 

 

 Skarbnik SNPL Prezes SNPL 

 

 dr Katarzyna Miksza prof. dr Henryk Malewski 


