Kraków, 19. 03. 2007 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
za okres sprawozdawczy od 18.03.2005 r. do 14.03.2007

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Antoni Paja - przewodniczący,
2. Zbigniew Stachura,
3. Marek Gołąb
na podstawie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF za okres
18.03.2005 - 14.03.2007 r., sprawozdania finansowego za okres 1.03.2005 - 14.03.2007 r.
i dokumentów finansowych oraz obserwacji własnych oceniła działalność ustępującego
Zarządu.
Skład ustępującego Zarządu był następujący:
Przewodniczący: Zbigniew Majka,
Wiceprzewodniczący: Ryszard Zach,
Sekretarz i koordynator www: Krzysztof Malarz,
Skarbnik: Bogdan Bogacz,
Członkowie: Maria Baster-Grząślewicz,
Danuta Biczewska
Reinhard Kulessa
Małgorzata Nowina-Konopka, korespondent Postępów Fizyki
Stanisław Wróbel.
Na działalność Oddziału Krakowskiego pod kierunkiem ustępującego obecnie,
wybranego dwa lata temu, Zarządu, składały się: 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, obejmującej wszystkie działy
fizyki, a zwłaszcza te aktualnie rozwijające się. Zaproszeni wykładowcy prezentowali swoje
wykłady na odpowiednim poziomie akademickim i na ogół w sposób interesujący dla
audytorium.
Z pewnością KKF spełniło rolę integracyjną dla środowiska fizyków pracujących w
krakowskich wyższych uczelniach, szkołach i instytutach. Jednakże Komisja uważa, że
można by KKF wykorzystać także do promocji fizyki w Krakowie i okolicach. Oceniając
poprzednią kadencję Komisja sugerowała zamieszczanie informacji w prasie lokalnej oraz
przesyłanie informacji do szkół średnich. Ze sprawozdania nie wynika, czy takie starania
zostały podjęte.
Trzeba podkreślić, że ustępujący Zarząd w wysokim stopniu zapewnił promocję i
popularyzację fizyki innym sposobem, stosując atrakcyjne i efektywne metody. W pierwszym
rzędzie należy tu wymienić Krakowski Jarmark Fizyczny 2006, w ramach którego
wygłoszono wiele interesujących wykładów i zademonstrowano wiele pouczających
eksperymentów fizycznych. W trakcie Jarmarku odbyły się dni otwarte Obserwatorium
Astronomicznego UJ oraz IFJ PAN. Podczas Jarmarku odbył się także finał VI
Ogólnopolskiego Konkursu na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki. Większość imprez odbyła

się na terenie WFAiIS UJ oraz WFiIS AGH. W Jarmarku wzięli też czynny udział fizycy z
AP i PK. Ponadto zorganizowano lub współorganizowano pięć innych imprez, w tym trzy
ogólnopolskie.
Udział członków OK PTF w pracach ogólnopolskich organów PTF jest znaczący. Z
naszego grona został wybrany Prezes PTF, prof. Reinhard Kulessa, ponadto troje członków
Zarządu Głównego, jeden członek Sądu Koleżeńskiego i jeden członek Głównej Komisji
Rewizyjnej. Brakuje niestety w sprawozdaniu Zarządu jakiejkolwiek informacji o efektach
ich pracy. Brakuje też informacji o ewentualnym członkostwie i pracy członków OK PTF w
komisjach Zarządu Głównego. Członkowie OK PTF wzięli również udział w XXXVIII
Zjeździe Fizyków Polskich w Warszawie w 2005 roku. Ze sprawozdania nie wynika, czy
wnieśli jakiś wkład w jego organizację. Rok 2005 był też Światowym Rokiem Fizyki (ŚRF).
Członkowie Zarządu OK i inni fizycy z naszego środowiska czynnie włączyli się w działania
Małopolskiego Komitetu Obchodów ŚRF. Rezultaty ich działalności w tym względzie
zasługują na wysokie uznanie.
Działalność informacyjna Zarządu OK jest prowadzona głównie drogą elektroniczną:
aktywne i stale uaktualniane strony WWW Zarządu OK, okolicznościowe strony z okazji
różnych imprez, wysyłanie zawiadomień o KKF pocztą elektroniczną, ale także metodą
tradycyjną, przez wywieszanie ogłoszeń o KKF. Informacja dociera do wszystkich
zainteresowanych, ale warto by pomyśleć o rozszerzeniu kręgu odbiorców przy wykorzystaniu
prasy i mediów elektronicznych.
Informacja o aktualnej liczbie członków jest zbyt lakoniczna. Przez porównanie z
poprzednim sprawozdaniem Komisja ustaliła, że przybyła jedna osoba. Sytuację tę można by
ocenić jako dobrą, ponieważ w poprzedniej kadencji ubyło 10 osób, ale byłoby lepiej, gdyby
nastąpił wyraźniejszy wzrost liczby członków. Komisja zdaje sobie sprawę, że zwiększenie
liczby członków zależy od nas wszystkich, dlatego sygnalizuje tę sprawę w swoim
sprawozdaniu.
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów finansowych za okres 1.03.2005 14.03.2007, Komisja stwierdziła zgodność stanu kasy i kont z kwotą salda 18745.33 zł
wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Bilans otwarcia wyniósł 14799.47 zł. Przychody w
tym okresie wyniosły 32574.61 zł, a wydatki 28628.75 zł. Wpływy ze składek
członkowskich wyniosły 19678.00 zł, z dotacji 3841.45 zł, z prenumeraty i sprzedaży
Postępów Fizyki 8860.80 zł. Do Zarządu Głównego PTF przelano kwotę 12495.00 zł
(tytułem wpłat za prenumeratę i sprzedaż PF oraz część składki). Inne rozchody to:
koszty udziału w Zjeździe Fizyków Polskich, Jarmark Fizyczny, delegacje, nagrody, płace
i inne wydatki – łącznie 16133.75 zł.
W tej kadencji saldo końcowe było wyższe od bilansu otwarcia, co należy ocenić
pozytywnie. 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, Komisja Rewizyjna zwraca się
do uczestników Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
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