Kraków, 29.11. 2007 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
za okres od 15.03.2007 do 29.11.2007
W związku ze zmianą statutu Polskiego Towarzystwa Fizycznego Zarząd Oddziału Krakowskiego i
Komisja Rewizyjna kontynuowały w tym okresie swoją działalność w niezmienionych składach. Ponieważ
odpowiednie sprawozdania za okres 18.03.2005 - 14.03.2007 r. zostały uprzednio złożone, Komisja
Rewizyjna w składzie
1. Antoni Paja - przewodniczący,
2. Zbigniew Stachura,
3. Marek Gołąb
obecnie oceniła działalność ustępującego Zarządu tylko na podstawie sprawozdania z działalności
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF za okres od kwietnia do listopada 2007 r., sprawozdania
finansowego za okres 15.03.2007 - 27.11.2007 r. i dokumentów finansowych oraz obserwacji
własnych w tym okresie.
Komisja stwierdza, że działalność Oddziału Krakowskiego pod kierunkiem ustępującego obecnie
Zarządu była kontynuowana i sprawnie prowadzona we wszystkich dziedzinach tj. organizacja i
prowadzenie Krakowskiego Konwersatorium Fizycznego (KKF), promocja i popularyzacja fizyki w
środowisku krakowskim, współpraca z Zarządem Głównym PTF oraz działalność bieżąca, polegająca
m. in. na zbieraniu składek i rozprowadzaniu Postępów Fizyki.
Otwarte wykłady w ramach KKF odbywały się praktycznie co tydzień, z wyjątkiem sesji
egzaminacyjnych i wakacji akademickich. Informacja o nich docierała do wszystkich zainteresowanych
zarówno pocztą elektroniczną przez Internet, jak też poprzez wywieszane ogłoszenia. Zarząd zadbał o
dobór interesującej tematyki i wybitnych wykładowców. Należy tu podkreślić fakt zaproszenia prof.
Franka Wilczka z USA, laureata nagrody Nobla z 2004 roku.
W ramach działalności popularyzatorskiej Zarząd współorganizował i współfinansował obrady
Sekcji Fizyki 44 Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH. Jest to słuszna inicjatywa, warta
kontynuacji.
W okresie sprawozdawczym przypadł termin wytypowania kandydatów do nagród
regulaminowych PTF. Zarząd Okręgu przedstawił taką listę Zarządowi Głównemu, po zasięgnięciu opinii
środowiska. Z tej listy trzy osoby takie nagrody otrzymały. Szkoda tylko, że Zarząd nie podał ich nazwisk
w swoim sprawozdaniu. Są to: dr Jadwiga Salach, mgr Michał Heller i mgr Joanna Zemła.
Informacja o aktualnej liczbie członków jest zbyt lakoniczna. Przez porównanie z poprzednim
sprawozdaniem Komisja ustaliła, że przybyła jedna osoba. Niepokojące jest to, że spada liczba
prenumeratorów „Postępów Fizyki”.
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów finansowych za okres 15.03.2007 -27.11.2007,
Komisja stwierdziła zgodność stanu kasy i kont z kwotą salda 12006.44 zł wykazaną w sprawozdaniu
finansowym.
Saldo końcowe było niższe od stanu z marca 2007, ale Komisja uznała wydatki za uzasadnione i
tym samym zaakceptowała sprawozdanie finansowe Oddziału w okresie ocenianej kadencji Zarządu.
Wobec pozytywnie ocenionej działalności merytorycznej Zarządu i stwierdzenia poprawnego
prowadzenia działalności finansowej w czasie całej przedłużonej kadencji, Komisja
Rewizyjna zwraca się do uczestników Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Komisja Rewizyjna
/–/Antoni Paja, Zbigniew Stachura, Marek Gołąb

