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20.III.2012 r. 
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO 
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2011/2012 R. 

 
I. Obowiązki ustawowe 
1. Obowiązki rejestracyjne stowarzyszenia 

1) Zmiany w rejestrze sądowym – W 2011 r. nie dokonywano zmian w krajowym rejestrze sądowym. 
2) Do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu złożono sprawozdanie z walnego zebrania odbytego w dniu 9 

kwietnia 2011 r. w Olsztynie. Sprawozdanie przesłano pocztą wraz z kopią sprawozdania z działalności 
za 2010 r. oraz sprawozdaniem finansowym. 

 
2. Obowiązki skarbowe 

3) Złożenie deklaracji rozliczeniowych – Odpowiednie deklaracje rozliczeniowe (CIT-8 i CIT-8/O) 
złożono do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w obligatoryjnym terminie. Po zatwierdzeniu przez Walne 
Zebranie w Olsztynie do US Sosnowiec przesłano także sprawozdanie finansowe wraz z bilansem. Tym 
samym wykonano obowiązki rozliczeniowe stowarzyszenia za 2010 rok. W wyniku kontroli skarbowej 
przeprowadzonej w stowarzyszeniu we wrześniu 2011 roku zaistniała konieczność złożenia korekty 
deklaracji CIT-8 w październiku 2011. 

4) Złożenie deklaracji identyfikacyjnych – W związku z rozwiązaniem umowy z biurem rachunkowym na 
prowadzenie księgowości dokonano aktualizacji danych o miejscu przechowywania dokumentacji 
księgowej co potwierdzono złożeniem deklaracji identyfikacji podatkowej NIP-2, które przesłano do US 
Sosnowiec po Walnym Zebraniu w Olsztynie. 

5) Kontrola skarbowa – We wrześniu 2011 roku Urząd Skarbowy w Sosnowcu przeprowadził kontrolę 
skarbową. W kontroli uczestniczyli Prezes i Skarbnik.  
W wyniku kontroli stwierdzono zaniżenie przychodów wg wystawionych rachunków sprzedaży o kwotę 
376,00 zł, co nie wywołało skutków podatkowych oraz zakwestionowano fakturę w związku z 
faktycznym brakiem wykonania usług w zakresie ewidencji rachunkowej roku 2010 (faktura 
BR/68/12/2010 z dnia 13.12.2010 r. biura księgowego) w kwocie 366,00 zł, jako nie stanowiącą kosztu 
uzyskania przychodu, co wywołało skutek podatkowy CIT w wysokości 70 zł, opłacony we wrześniu 
2011 r. 

6) Złożenie deklaracji po kontroli skarbowej. Pozytywnym wynikiem kontroli skarbowej jest wyjaśnienie 
kwestii zbywania nadwyżki naszych wydawnictw. Chętni mogą je nabywać na zasadach ustalonych 
przez Zarząd w listopadzie 20011 roku. Wpływy z tego tytułu choć jeszcze niewielkie są zauważalne. 

 
3. Obowiązki statystyczne 

7) Do Głównego Urzędu Statystycznego złożono w obowiązkowym terminie do 15 kwietnia 2011 r. 
sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych (SOF-1) za 2010 r. 

8) Pomimo obowiązku statystycznego, do Głównego Urzędu Statystycznego nie złożono sprawozdania z 
działalności badawczej i rozwojowej (PNT-01) za 2010 r. Sprawę wyjaśnił telefonicznie kol. Skarbnik w 
dniu 19 maja 2011 r. z osobą odpowiedzialną w GUS za powyższe sprawozdanie, uzgadniając, że 
Polskie Towarzystwo Meteorytowe nie prowadzi działalności badawczej i rozwojowej w rozumieniu 
obowiązku sprawozdawczego PNT-01, co odpowiednio odnotowano w GUS. Wyjaśniono, że 
publikowanie wydawnictw, a tylko taka działalność mogła ewentualnie wchodzić w zakres 
sprawozdania, nie jest działalnością badawczo-rozwojową. 



2 

9) Do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu złożono w marcu 2011 r. sprawozdanie z działalności organizacji 
pozarządowych w związku z tworzeniem Sosnowieckiej Bazy Organizacji Pozarządowych. 

 
4. Pozostałe obowiązki ustawowe 

10) Wykorzystanie numerów ISBN – W roku 2011 nie wykorzystywano międzynarodowego 
znormalizowanego numeru książki (ISBN). Do roku 2011 r. wykorzystano następujące numery ISBN: 

978-83-921834-0-1 Materiały III Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2005

978-83-921834-1-9 Bibliografia meteorytyki polskiej 

co ustalono w Bibliotece Narodowej. W przypadku edycji dalszych wydawnictw należy wykorzystywać kolejne 
numery ISBN. 

11) Wyjaśniono zasady użycia przez PTMet numeru ISSN 2080-5497 dla Rocznika Polskiego 
Towarzystwa Meteorytowego, którego woluminy 1 i 2 zostały wydrukowane z błędnym oznaczeniem 
numerem ISBN. Przed rozesłaniem egzemplarza obowiązkowego woluminu 2 dokonano zaklejenia 
błędnego numeru poprawnym numerem ISSN. 

12) Rozesłanie książek i czasopism egzemplarza obowiązkowego – w 2011 r. rozesłano do bibliotek 
objętych egzemplarzem obowiązkowym: 

ISSN 2080-5497 Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, ROCZNIK PTMet vol. 2, 2011 

978-83-921834-1-9 Bibliografia meteorytyki polskiej 
 
 
 
II. Obowiązki statutowe 
5. Sprawozdanie z wykonywania uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 

13) Po Walnym Zebraniu w Olsztynie opublikowano w formie elektronicznej komunikat o wynikach obrad. 
Ponadto ogłoszono na stronach internetowych treść przyjętych sprawozdań i uchwał. 

14) Rozesłano Komunikaty – nr 78, 79, 80 i 81 dotyczące bieżącej działalności Towarzystwa (kopie 
komunikatów umieszczono na stronach internetowych PTMet i dołączono do Sprawozdania). 

 
 
6. Sprawozdanie z czynności kierowania całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia. 

15) W dniu 16 lipca 2011 r. z inicjatywy kol. Marcina Cimały odbył się piknik meteorytowy w 
Dzięgielowie. Spotkanie wykorzystano również do spotkania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
na którym omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia. 

16) W sierpniu kolega Sekretarz, wykonując pracę Redaktora naszego Rocznika, przekazał do druku 
„Bibliografię meteorytyki polskiej” autorstwa naszych członków: Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego 
Bibliografia ukazała się nakładem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. 

17) W uznaniu zasług oraz wykonując cele statutowe stowarzyszenia poprzez organizowanie wyjazdów na 
krajowe i zagraniczne giełdy minerałów i meteorytów oraz organizowanie sympozjów i konferencji 
naukowych delegowano Redaktora METEORYT-u Andrzeja Pilskiego na 74th Annual Meeting of the 
Meteoritical Society w Londynie w dniach 8-12 sierpnia 2011 finansując opłatę konferencyjną w 
wysokości 300 funtów (1393,02 zł). Sfinansowano również usługę introligatorską związana z reklamą 
METEORITES na ww. imprezie w wysokości 86,84 zł. 

18) We wrześniu 2011 roku rozpoczęto archiwizację dokumentów naszego stowarzyszenia w związku z 
upływem okresów ustawowych przechowywania niektórych dokumentów. W brakowaniu uczestniczyli: 
Prezes, Skarbnik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kolega Jarosław Bandurowski. Dokonano 
przeglądu dokumentacji stowarzyszenia za lata 2002, 2003 i 2004, oddzielając dokumenty podlegające 
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przechowywaniu wieczystemu, które zszyto i oprawiono . Pozostałe dokumenty, usunięto i zniszczono 
zmniejszając w ten sposób ilość dokumentacji stowarzyszenia. Uważamy, że taka działalność powinna 
być przeprowadzana systematycznie z roku na rok. 

 
 
7. Sprawozdanie z przyjęć i skreśleń członków Stowarzyszenia 
W okresie sprawozdawczym dokonano przyjęcia nowych członków: 
Nr legitymacji    
143 Członek zwyczajny Sławomir Cudny 
144 Członek zwyczajny Paweł Zaręba 
145 Członek zwyczajny Piotr Sosnowski 
146 Członek zwyczajny Adam Nalewajk 
147 Członek zwyczajny Marian Madej 
148 Członek zwyczajny Adam Broszkiewicz 

Łącznie przyjęto w okresie sprawozdawczym osób: 6. 
 
W okresie sprawozdawczym skreślone zostały następujące osoby: 
Nr legitymacji    Kiedy ?  
53 Artur Janus kwiecień 2011 r. Rezygnacja pisemna z członkostwa 
Łącznie wykreślono z rejestru członków w okresie sprawozdawczym osób: 1. 
Na dzień 20 kwietnia 2012 roku stowarzyszenie liczyło 117 osób.  
W roku sprawozdawczym rozpatrywano ponadto sprawę p. Leszka Nawojskiego, który złożył deklarację 
członkowską i wpłacił na konto PTMet kwotę 60 zł. Zarząd w ostateczności nie przychylił się do wniosku p. 
Nawojskiego ze względu na niedopełnienie czynności związanych z uzyskaniem wymaganego poparcia przez 
osoby wprowadzające (brak członków wprowadzających na deklaracji). Zarząd uznał, że kandydat, pomimo 
pouczenia, nie podporządkowuje się zapisom statutu PTMet. 
 
 
W dniu 21 marca 2012 roku Marek Woźniak złożył rezygnację z funkcji Sekretarza PTMet z powodów 
osobistych. Decyzja został przyjęta przez Prezesa Łukasza Karwowskiego. Decyzja o rezygnacji zacznie 
obowiązywać od Walnego Zebrania PTMet w Łowiczu w 2012 roku.  
 
8. Sprawozdanie z reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz: 

19) Wystąpienia: 
 W związku ze spadkiem meteorytu Sołtmany Zarząd PTMet wystosował pismo do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym zajął stanowisko w sprawie zaistniałego spadku, stojąc 
na stanowisku, że obowiązkiem organów przyrody jest zabezpieczenie znaleziska i wynagrodzenie 
osoby, która ten meteoryt zgłosiła. W odpowiedzi RDOŚ odpisał, że nie jest sprawa ta w 
kompetencji tego urzędu. 

 Wystąpiono do Sił Powietrznych i służb meteorologicznych z prośbą o informację czy ich sprzęt 
obserwacyjny zarejestrował spadek meteorytu Sołtmany. Niestety nie odnaleziono żadnych 
zapisów. 

 Wystosowano apel do firm budowlanych, prowadzących na terenie Polski prace na dużą skalę, z 
prośbą o poinstruowanie pracowników wykonujących prace ziemne o zwrócenie uwagi na 
ewentualne znaleziska mogące być meteorytami. Jak na razie nie otrzymano żadnych zgłoszeń. 

 Dzięki zaangażowaniu wielu członków PTMet, nowy polski meteoryt Sołtmany został przebadany 
i zgłoszony do międzynarodowego rejestru meteorytów. Również dzięki ich staraniom do wielu 
muzeów w Polsce i za granicą trafiły fragmenty tego meteorytu. 
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III. Działalność finansowa 
 

20) Sprawozdanie finansowe PTMet za okres sprawozdawczy w osobnym druku przygotowanym przez kol. 
Skarbnika. 

 

Ustalenia szczegółowe bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 rok. 

Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego 0 zł 
Stowarzyszenie posiada fundusz statutowy na dzień 1 stycznia 2011 roku: 10469,76 zł 
W aktywach bilans wykazuje wyłącznie środki na rachunku bankowym  7 296,01 zł 
W pasywach odzwierciedleniem tych środków są:   

Fundusze własne, na które składają się: 7 296,01 zł 
- fundusz statutowy 10469,76
- nadwyżka kosztów nad przychodami -3 173,75

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów w 2011 roku: 

Składki członkowskie 5 225,00
Pozostałe określone statutem (struktura dochodów poniżej) 3 270,00
Dochody kapitałowe (odsetki) 0,92
Razem dochody: 8 495,92 zł  

Struktura pozostałych dochodów określonych statutem: 

Darowizny 105,00
Zbycie wydawnictw 45,00

Opłaty konferencyjne 3 120,00
Razem pozostałe dochody: 3 270,00 zł  

Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów w 2011 roku: 

 Koszty realizacji zadań statutowych:  
 Wydawnictwa (ACTA Vol.2, Bibliografia) 4527,02
 Promocja (koszty seminarium i WZ, internet, broszura, itp.) 4760,36
 Delegacje (opłata konferencyjna A.S.Pilskiego, 74th Annual Meeting of the 

Meteoritical Society, Londyn) 1393,02

 Korespondencja (urzędowa, powiadamianie członków, wysyłka wydawnictw) 475,27
 Razem koszty działalności statutowej: 11 155,67 zł  

 
 Koszty administracyjne, na które składały się:  
 - usługi obce: (przewóz broszur w Olsztynie) 10,00
 Razem koszty administracyjne: 10,00 zł  

Informacje o zyskach i stratach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w 2011 roku: 

 Zyski: nieuzasadniona wpłata podlegająca zwrotowi 60,00
 Straty: zapłacona faktura za usługi księgowe w 2011 roku zakwestionowana 

podczas kontroli oraz zapłacenie od niej podatku, zwrot nieuzasadnionej wpłaty 564,00

 Bilans zysków i strat: 504,00 zł  

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 7 296,01 zł 
 Wynik finansowy z Rachunku zysków i strat jest ujemny i wyniósł na dzień 31 

grudnia 2011 r. -3 173,75 zł 

 Nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 3 173,75 zł zostanie pokryta z funduszu statutowego 
po podjęciu chwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011. 

 
 
IV. Działalność bieżąca 

21) W 2011 rozesłano egzemplarze Rocznika i Bibliografii dla osób systematycznie opłacających składki. 
22) Systematycznie dokonywano przypomnień o zaległych składkach, co skutkowało zwiększonymi 

przychodami na konto PTMet i zmniejszanie zaległości zobowiązań. 
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23) Przygotowania do VII Konferencji Meteorytowej w Łowiczu. 
 
 
V. Działalność członków stowarzyszenia 
 
Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej działalności Członków PTMet zawarte są w załączonych 
Komunikatach 78-81. W skrócie wykaz działań członków: 

24) Unikatowy w skali światowej kwartalnik METEORYT obchodził w roku 2011 swoje 20. urodziny. 
Wszystkiego najlepszego dla Redaktorów Andrzeja S. Pilskiego i Jacka Drążkowskiego! 

25) W Miejskim Ośrodku Kultury w Piławie Górnej z inicjatywy Tomka Jakubowskiego odbył się piknik 
naukowo-meteorytowy (szczegóły komunikat 79). 

26) W Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy otwarta została wystawa meteorytów pt. Meteoryty 
Przybysze z Kosmosu. Organizatorzy: Jadwiga Biała oraz Tomasz Jakubowski. PTMet jest patronem 
wystawy. 

27) W lutym 2012 z okazji giełdy minerałów w PKiN w Warszawie, odbyła się wystawa meteorytów, 
organizatorem której był Paweł Żochowski. 

28) Odbył się kolejny już Piknik Meteorytowy u Państwa Cimałów z Dzięgielowa pod Cieszynem (szczegóły 
komunikat 79). 

29) W sezonie wakacyjnym 2011 w każdą niedzielę o godz. 22. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim 
odbywały się spotkania z astronomią i meteorytami, które prowadził Jacek Drążkowski. 

30) Na zlocie PT Astronomicznego reprezentował nas Jacek Drążkowski. 
31) W sierpniu podczas 74th Annual Meeting of the Meteoritical Society w Greenwich w Londynie 

reprezentowali nas Anna Karczemska i Andrzej Pilski. 
32) Z inicjatywy Tomka Jakubowskiego PTMet przekazało na rzecz WOŚP na licytację okaz meteorytu. 

Okaz został sprzedany, a pieniądze trafiły na konto WOŚP. 
33) Dzięki staraniom Andrzeja S. Pilskiego nakręcono w Polsce dwa odcinki filmu z cyklu Meteorite Men. 

Członkowie PTMet Andrzej Muszyński, Andrzej S. Pilski i Iwo Szklarski uczestniczyli w realizacji 
odcinków programu amerykańskiej sieci telewizyjnej Discovery Science. 

34) Swoje artykuły publikowali: Andrzej S. Pilski w IMCA Insights; Michał Kosmulski w Tygodniku 
Powszechnym; Beata i Marek Woźniak w Meteorite; również w kwartalniku Meteoryt można znaleźć 
efekty pracy członków PTMet, m.in. Tomasza Brachańca, Wiesława Czajki, Tomasza Jakubowskiego, 
Anny Karczemskiej, Łukasza Karwowskiego, Andrzeja Kotowieckiego, Andrzeja S. Pilskiego, 
Zbigniewa Tymińskiego, Marka Woźniaka. 

35) W okresie sprawozdawczym ukazały się książki których autorami lub współautorami byli członkowie 
PTMet: prof. A. Maneckiego i dr J. Białej – Bibliografia meteorytyki polskiej (1805-2010); prof. 
A. Maneckiego – Glosariusz minerałów. Trwają prace nad wydaniem trzeciego woluminu Roczników 
PTMet. 

36) Wystartował oficjalnie kwartalnik Meteorites, którego red. naczelnym jest prof. Tadeusz Przylibski, a w 
prace redakcyjne zaangażowani się członkowie PTMet.: Tomasz Jakubowski i Jakub Radwan. Został 
przygotowany numer poświęcony w całości wynikom badań meteorytu Sołtmany. 

37) Profil PTMet na Facebook’u ma coraz więcej fanów i wpisów dzięki pracy jego moderatorów: Jacka 
Drążkowskiego, Tomka Kubalczaka i Andrzeja S. Pilskiego. 

38) Zgłoszono Roczniki PTMet do ministerialnego systemu PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej). Czekamy 
na decyzję czy Roczniki zostaną wpisane na listę ministerialną. 

 
W roku 2012 Polskie Towarzystwo Meteorytowe obchodzi 10-lecie swego istnienia. Przez cały ten okres 
integrowało ono środowisko osób zafascynowanych meteorytami – organizowało spotkania i konferencje, 
popularyzowało wiedzę i organizowało wystawy – szlachetna pasja i bezinteresowność członków sprawiają, że 
przynależność do Towarzystwa jest niewątpliwie powodem do dumy. Co najmniej następne 10 lat istnienia, w co 
nie wątpię i czego sobie i innym życzę, przyniesie nam nowe doświadczenia i wiele satysfakcji. 
 

Sekretarz PTMet 
Marek Woźniak 

 
Rezygnując z funkcji Sekretarza PTMet chciałbym serdecznie podziękować Prezesowi Łukaszowi 
Karwowskiemu, kolegom z Zarządu i Członkom za miłą współpracę i pomoc. Dziękuję. 


