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Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości 
w roku 2011

1. Pomoc dla Archiwum. 
W roku 2011 kontynuowano wspieranie finansowe Archiwum. Przejawiało się 

to głównie poprzez zakup książek do biblioteki. 

2. Finanse TPAiPP i sprawy organizacyjne.
Na koniec roku 2011 na koncie TPAiPP było 28.931,47,- złotych, w tym na lo-

kacie terminowej znajdowało się 16 tys. złotych. Przychody i koszty przedstawiały 
się następująco:

Przychody:
Lp. Tytuł Kwota Uwagi
1 składki członkowskie statutowe 160,00
2 działalność wydawnicza statutowa 2055,30
3 dotacje i darowizny 9000,00
4 przychody finansowe 540,62 z tytułu prowadzenia

rachunku
5 1% z tytułu darowizn od podatków 1743,60

Razem: 13499,52

Koszty:
Lp. Tytuł Kwota Uwagi
1 koszty działalności wydawniczej 23976,35
2 koszty ogólne 541,79

Razem: 24518,14

Wynik finansowy za 1999 r.   + 13.834,52 (zysk)
Wynik finansowy za 2000 r.   – 11.492,48 (strata)
Wynik finansowy za 2001 r.   –   1.868,12 (strata)
Wynik finansowy za 2002 r.   + 12.469,32 (zysk)
Wynik finansowy za 2003 r.   –      935,73 (strata)
Wynik finansowy za 2004 r.   –   6.081,58 (strata)
Wynik finansowy za 2005 r.   +   6.103,61 (zysk)
Wynik finansowy za 2006 r.   +   1.699,01 (zysk)
Wynik finansowy za 2007 r.   +   1221,99 (zysk)
Wynik finansowy za 2008 r.   –   1058,17 (strata)
Wynik finansowy za 2009 r.   +   730,45 (zysk)
Wynik finansowy za 2010 r.   –   1769,97 (strata)
Wynik finansowy za 2011 r.   –   11018,62 (strata)
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Stan finansów Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2011:

1 Lokata terminowa: 16000,00
2 Gotówka w banku 8025,32
3 Subkonto 4431,13
4 Stan kasy 475,02

Razem: 28931,47

Na koniec roku 2011 TPAiPP nie posiada zobowiązań finansowych ani wierzy-
telności.Głównymi źródłami dochodów są wpłaty z tytułu darowizny i składek. Do 
najważniejszych wydatków należały opłaty z tytułu działalności wydawniczej. 

W roku 2011 do najważniejszych dochodów należały: dotacja od Urzędu Mia-
sta Gorzowa – 7 tys. zł i od Sejmiku Lubuskiego – 2 tys. zł.Trzeba tu nadmienić, iż 
Towarzystwo nasze jest zwolnione z płacenia podatków. Musimy jednak dokładnie 
rozliczać się z naszych finansów w Urzędzie Skarbowym. Składamy w nim bilans 
roczny.

W omawianym okresie Zarząd odbył 3 zebrania. W trakcie posiedzeń przygoto-
wywano walne zebranie, ustalono zasady dystrybucji „Rocznika”, podjęto decyzję o 
dofinansowaniu publikacji „Samozwańcze konsulaty”.Towarzystwo liczy 33 człon-
ków zwyczajnych oraz 6 wspierających (Grzegorz Brzustowicz, Bogdan Brzustowicz, 
Jacek Danel, Przemysław Błachut, Jochen March, Dietrich Knorn).

3. Działalność wydawnicza.
W omawianym okresie Towarzystwo wydało własne publikacje: 18 numer Nad-

warciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, który ukazał się w listopa-
dzie 2011 r. Rocznik był wydany w nakładzie 300 egz., liczy 576 stron;

4. Plan dalszej działalności.
Do najważniejszych zamierzeń, jakie chcielibyśmy prowadzić w roku 2012, na-

leży zaliczyć:
1. Bieżące wspieranie Archiwum,
2. Dalsze kompletowanie rzadkiej literatury o tematyce historycznej.
3. Wydanie 19 numeru NRHA – ukaże się w listopadzie 2012 r. 

Zaznaczyć tu trzeba, iż nie jest to lista zamknięta ani ostateczna. Jak uczy do-
świadczenie, niektóre projekty nie dochodzą do realizacji z uwagi na np. brak wy-
starczającego zaangażowania organizacji, z którą nad jakimś przedsięwzięciem pra-
cujemy, bądź też z uwagi na brak środków. Z drugiej strony, o ile pojawią się inne 
inicjatywy, będziemy gotowi rozważać ich wspieranie.

W imieniu Zarządu
Dariusz A. Rymar
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