
 
 
 

Dodatkowe informacje i obja śnienia  
 
 

 
I. Informacje ogólne 

 
 
 
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, z siedzibą w Warszawie,  
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 8 (w dalszej części zwane PTM). 

 
2. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyj nych (zarówno sporz ądzających 

samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak te ż nie sporz ądzających takich sprawozda ń) 
 

PTM posiada 18 oddziałów nie sporządzających samodzielnych sprawozdań finansowych. 
 
3. Wskazanie wła ściwego s ądu prowadzonego rejestru lub innego organu prowadz ącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statyst yczny  numer identyfikacyjny                     
w systemie REGON.  

 
Polskie Towarzystwo Matematyczne wpisane zostało do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w dniu 07.09.2001 r.  pod numerem KRS 0000042305 przez Sąd Rejonowy dla                    

m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wcześniej zarejestrowane było w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem RST 306 

prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy. 

 

Stowarzyszenie posiada następujące numery identyfikacyjne:  

REGON 000804052,  

NIP 5261286274. 

Od dnia 06.04.2007 r. Polskie Towarzystwo Matematyczne posiada status OPP.  

 

 

 



 
4. Dane dotycz ące członków zarz ądu w 2019 r. (imi ę i nazwisko oraz funkcja) 
 

Wacław Bolesław Marzantowicz    – Prezes 
Jacek Miękisz                                 – Wiceprezes 
Piotr Śniady                                    – Wiceprezes 
Krystyna Jaworska                         – Sekretarz 
Jan Poleszczuk                              – Skarbnik 
Tomasz Cieślak                             – Członek Zarządu Głównego 
Dominik Kwietniak                         – Członek Zarządu Głównego 
Ewa Swoboda                                – Członek Zarządu Głównego 
Krzysztof Szajowski                       – Członek Zarządu Głównego 
 
 

W 2020r nastąpiła zmiana w składzie członków zarządu i na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego za 2019r  przedstawia się następująco:  
 

Jacek Miękisz                    – Prezes 
Klaudiusz Wójcik               – Wiceprezes 
Tomasz Downarowicz       – Wiceprezes 
Krystyna Jaworska            – Sekretarz 
Piotr Kowalczyk                 – Skarbnik 
Jan Poleszczuk                 – Członek Zarządu Głównego 
Dorota Mozyrska               – Członek Zarządu Głównego 
Małgorzata Makiewicz       – Członek Zarządu Głównego 
Leokadia Białas Cież         – Członek Zarządu Głównego 
 

 
5. Określenie celów statutowych organizacji 
 
    Celami PTM są: 

1. reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego; 
2. krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej                         

i popularyzacja matematyki; 
3. wspieranie badań matematycznych i zastosowań matematyki; 
4. dbałości o zachowanie tradycji matematyki polskiej; 
5. integracja polskiego środowiska matematycznego, w tym podtrzymanie więzi                         

z matematykami polskimi pracującymi za granicą; 
6. dbałość o należytą organizację i warunki pracy matematyków polskich. 
 
 

6. Przedmiot działalno ści statutowej organizacji po żytku publicznego. 
 

Odpłatna działalno ść statutowa: 
-organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, konferencji, zjazdów i kursów; 
-utrzymywanie i udostępnianie baz danych zasobów internetowych i księgozbiorów; 
-działalność wydawnicza, w szczególności publikowanie roczników PTM, książek, broszur                       
i sprawozdań; 
-współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie kształcenia nauczycieli matematyki oraz 
nauczania matematyki na wszystkich poziomach. 
 
 
 
 
 
 
 



Nieodpłatna działalno ść statutowa: 
-nagradzanie osiągnięć w zakresie badań naukowych, zastosowań matematyki, edukacji                    
i popularyzacji matematyki; 
-organizowanie olimpiad, konkursów i innych form popularyzacji matematyki; 
-współpraca z pokrewnymi towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą; 
-prezentowanie stanowiska polskiego środowiska matematycznego wobec władz, instytucji 
oraz opinii publicznej. 
 
 

II. Wyjaśnienia do bilansu i RZIS 
 

 
1. BILANS – AKTYWA. 
 

Aktywa trwałe wynoszą: 455 696,36 zł 
w tym: 
-urządzenia techniczne i maszyny – 5 696,36 zł 
-obligacje skarbowe – 450.000,00 zł 
 
Obligacje zakupione w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego: 
-06-12-2017r - 1.500 sztuk o wartości 150.000,00 zł z terminem wykupu 09.12.2021r 
-09-12-2013r - 3.000 sztuk o wartości 300.000,00 zł z terminem wykupu 09.12.2023r 
            
W 2019 r. uzyskano odsetki z obligacji w kwocie 4 575,00 zł 
 
Zapasy  wynoszą:  7 200,00 zł 
 
Należności krótkoterminowe wynoszą:  64 114,49 zł 
 w tym: 
-należności z tytułu dostaw i usług: 42 309,79 zł 
-należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych:  21 804,70 zł 
-pozostałe należności: brak 
 
Środki pieni ężne w kasie i na rachunkach bankowych wynoszą:  916 159,62 zł 
 
Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe  - brak 
 
 

     2.  BILANS – PASYWA. 
 

Kapitały własne wynosz ą łącznie:  1 431 219,98 zł 
w tym: 
-kapitał podstawowy PTM wynosi: 1 369 305,66 zł 
-pozostałe kapitały rezerwowe: 55.316,53 zł 
-wynik finansowy – zysk netto za rok 2019 wynosi: 19 996,79 zł 
 
 
Zobowi ązania krótkoterminowe  wynoszą:  11 950,49 zł 
 w tym: 
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług:  1 311,00 zł 
-zobowiązania inne:  10 639,49 zł. 
 
Rozliczenia mi ędzyokresowe bierne  wynoszą: brak 
  
 
 
 



 
 

3.  RACHUNEK WYNIKÓW. 
 
Na wynik finansowy składają się wynik na działalności statutowej i wynik na całokształcie 
działalności. Stowarzyszenie stosuje metodę kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego. Za 
przychód z działalności statutowej uznaje się kwoty ze środków pochodzących ze składek 
członkowskich oraz ze środków otrzymanych w różnej formie (subwencji, dotacji, darowizn, 
wpływów ze sprzedaży wydawnictw, itp.). 

 
 
 
 
 

   
PRZYCHODY OGÓŁEM:  555 309,69  
    
1. wpływy PTM 340 357,50  
* składki członków wspierających 18 150,00  
* składki bieżące 17 050,00  
* darowizny OPP 44 757,10  
* darowizny  147 615,63  
* wpłaty od sponsorów 12 000,00  
* sprzedaż czasopism 41 901,25  
* IOS PRESS NA FI 29 234,16  
* inne 29 649,36  
2. wpływy oddziałów 45 237,50  
3. dotacje MNiSW bez podziału 64 350,00  
4. wpłaty konferencyjne 77 965,16  
5. przychody finansowe (odsetki, różnice 
kursowe) 89,99  
6. przychody finansowe (odsetki z obligacji) 4 575,00  
7. przychody operacyjne 22 734,54  
   
   
   
KOSZTY OGÓŁEM:  535 312,90   
   
1. koszty realizacji działań statutowych 510 862,51  
2. pozostałe koszty operacyjne 24 450,39  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


