
Kraków, 10. 04. 2003 r. 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

za okres sprawozdawczy  od 26.04.2001 do 10.04.2003 r. 
 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. dr Maria Pollak-Stachurowa, 
2. prof. dr hab. Andrzej Warczak 

na podstawie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF za okres 
26.04.2001–10.04.2003 r., sprawozdania finansowego za okres 1.04.2001–31.03.2003 r. 
i dokumentów finansowych oraz rozmów z członkami Zarządu oceniła działalność 
ustępującego Zarządu. 

Trzeci członek Komisji Rewizyjnej, dr hab. Antoni Paja nie uczestniczył 
w przygotowaniu sprawozdania Komisji z powodu choroby.  

 
Skład ustępującego Zarządu był następujący: 
  Przewodniczący:  prof. dr hab. Reinhard Kulessa,  
  Wiceprzewodnicząca: mgr Jolanta Niemiec, 
  Sekretarz:   dr Jerzy Zachorowski, 
  Skarbnik:   dr Marek Gołąb,  
  Koordynator WWW:  dr inż. Krzysztof Malarz,  

Członkowie:   prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski,  
dr hab. Wojciech Otowski,  
dr Barbara Sagnowska, 
prof. dr hab. Józef Spałek,  
dr Jacek Wrzesiński,  
dr hab. inż. Andrzej Zięba.  

 

Uważamy, że Oddział Krakowski PTF spełniał rolę integracyjną dla środowiska 
fizyków krakowskich wyższych uczelni, szkół i instytutów. Dlatego też Komisja pozytywnie 
oceniła działalność statutową ustępującego obecnie, wybranego dwa lata temu, Zarządu 
Krakowskiego Oddziału. 

Na działalność Oddziału składały się: organizacja i prowadzenie Krakowskiego 
Konwersatorium Fizycznego, działalność dydaktyczna Sekcji Nauczycielskiej oraz promocja 
i popularyzacja fizyki w środowisku krakowskim. Trudno sobie wyobrazić obecnie 
Krakowski PTF bez konwersatorium czwartkowego i to chyba najlepiej świadczy o jego 
znaczeniu. 

Bardzo prężna jest Sekcja Nauczycielska, która zajmuje się propagowaniem 
i rozwijaniem metod dydaktyki fizyki. Sekcja, mimo bardzo trudnych warunków 
finansowych, kontynuuje wydawanie czasopisma „Foton” dla młodzieży, a także prowadzi 
działalność związaną z formułowaniem minimów programowych i ocenianiem podręczników 
fizyki. Do bardzo udanych akcji należy organizowanie konkursu na doświadczenia pokazowe 
z fizyki (w ubiegłym roku odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu). 



Prowadzona jest działalność informacyjna w postaci strony internetowej Oddziału 
i Sekcji Nauczycielskiej, stałego serwisu e-mailowego i  rozpowszechnianiu informacji 
o konwersatoriach poprzez prasę i internet. Oddział zajmuje się również zbieraniem składek 
i dystrybucją „Postępów Fizyki”. 

W podsumowaniu należy podkreślić, że oba kierunki działalności doskonale się 
uzupełniają. Tematy na konwersatoria przygotowywane są z myślą o popularyzacji 
najbardziej aktualnych problemów fizycznych. Jarmark Fizyczny i Dni Otwarte pozwalają 
zapoznać się młodzieży z badaniami prowadzonymi w krakowskich laboratoriach poprzez 
wykłady, pokazy i konkursy. 

 Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów finansowych za okres 1.04.2001 – 
31.03.2003 Komisja stwierdziła zgodność stanu konta z kwotą salda 17600.59 zł. wykazaną 
w sprawozdaniu finansowym. Bilans otwarcia wyniósł 9155.17 zł. Przychody w tym okresie 
wyniosły 32687.73 zł. , a koszty 24242.31 zł. Wpływy ze składek członkowskich oraz 
prenumeraty Postępów Fizyki wyniosły, odpowiednio, 16870.00 zł. i 7608.00 zł, a dodatkowo 
ze sprzedaży PF w Instytucie Fizyki UJ wpłynęło 928.00 zł. Do Zarządu Głównego PTF 
przelano kwotę 11876.00 zł (całość wpłat za prenumeratę i część składki). W ciągu ubiegłej 
kadencji „Foton” nie otrzymał dotacji MEN. 

Komisja zaakceptowała strukturę wpływów i rozchodów Oddziału w okresie 
ocenianej kadencji Zarządu. 

 

 Wobec pozytywnie ocenionej działalności merytorycznej Zarządu i stwierdzenia 
poprawnego prowadzenia działalności finansowej, Komisja Rewizyjna zwraca się 
do uczestników Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 
 
 
Za Komisję Rewizyjną: 
 
     /-/ dr M. Pollak-Stachura    /-/ prof. dr hab. A. Warczak  

 
 

 


