
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zarządu Głównego PTF 
za okres wrzesień 2007 – wrzesień 2009 

 

Środki finansowe pozostające w dyspozycji ZG PTF wykorzystywane były w okresie 

wrzesień 2007 – wrzesień 2009 na finansowanie następującej działalności: 

 

1. Olimpiada Fizyczna 

2. Turniej Młodych Fizyków 

3. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” 

4. Konferencja „Laboratoria Fizyczne Sterowane Komputerowo” 

5. Wykłady z Fizyki i Laboratorium Fizyczne  

6. Projekty Unijne 

7. Dwumiesięcznik „Postępy Fizyki” 

8. Nagrody PTF 

9. Działalność bieżąca Zarządu Głównego PTF 

 

Poniżej przedstawiona jest sytuacja finansowa związana z realizacją poszczególnych zadań: 
 

1. Olimpiada Fizyczna 

 

Organizacja Olimpiady Fizycznej zlecana była dotychczas Polskiemu Towarzystwu 

Fizycznemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie umowy o zorganizowanie 

i przeprowadzenie trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej. Środki 

finansowe przekazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej gromadzone były na 

wydzielonym rachunku bankowym. W roku 2008 zgodnie z umową zawartą między MEN i 

PTF przyznana dotacja celowa wyniosła 369 907 zł. Koszty zorganizowania i 

przeprowadzenia zawodów Olimpiady Fizycznej w roku 2008 wyniosły 379 978 zł. Kwota 

10 000 zł została pozyskana od sponsorów a 72 zł stanowiły koszty własne organizatora 

Olimpiady. Od roku 2009 MEN rozpisuje Konkurs na organizację Olimpiady Fizycznej. PTF 

wziął udział w Konkursie i przyznana mu została organizacja Olimpiady Fizycznej. Środki 

finansowe są jednak o ¼ mniejsze niż w latach ubiegłych i mogą być niewystarczające. 

 

2. Turniej Młodych Fizyków 

 

Na organizację Turnieju Młodych Fizyków ZG PTF nie uzyskał w roku 2008 żadnej 

dotacji. Dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskał natomiast Pałac Młodzieży w 

Katowicach, który zorganizował i sfinansował zawody finałowe Turnieju Młodych Fizyków 

w roku 2008. W realizację zawodów półfinałowych bardzo intensywnie zaangażowany był 

Oddział Warszawski PTF, współpracujący z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie, gdzie 

obok Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyły się zawody półfinałowe. W roku 2009 

pozyskano dotacje na organizację Turnieju. W latach 2008 i 2009 Zarząd Główny PTF nie 

przeznaczył żadnych środków finansowych na organizację Turnieju Młodych Fizyków, 

ograniczając swoje wsparcie do wkładu pracy własnej Członków Zarządu.  

 

3. Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” 

 

W roku 2008 ZG PTF uzyskał dotację w wysokości 72 500 zł z Fundacji PZU na 

organizację IV Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów”. Całkowity 

koszt organizacji Konkursu zamknął się sumą 82 683,41 zł, przy czym poniesione koszty 

pochodzące z innych źródeł stanowiły 10 195,46 zł. Rozliczenie finansowe z realizacji 



Konkursu zostało przyjęte w roku 2009. W roku 2009 Fundacji PZU nie przyznała środków 

finansowych na organizację kolejnego Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego 

„Poszukiwanie Talentów”. 

 

4. Laboratoria Fizyczne Sterowane Komputerowo 

 

W roku 2008 Zarząd Główny uzyskał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dotację w wysokości 20 000 zł na zorganizowanie Konferencji „Laboratoria Fizyczne 

Sterowane Komputerowo”. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Toruński PTF, 

który zaangażował własne środki finansowe na jej organizację, przy bardzo dużym wsparciu 

ze strony Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez 

bezpośredniego wsparcia finansowego ze strony ZG. 

 

5. Wykłady z Fizyki i Laboratorium Fizyczne 

 

Zarząd Główny od kilku lat podpisuje z Gminą Warszawa Centrum umowy na 

organizację Wykładów z Fizyki w ramach Programu Edukacyjnego dla szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych (w roku 2007 dotacja w wysokości 30 000 zł). W roku 2007 Zarząd 

Główny zawarł dodatkową umowę z Gminą Warszawa Centrum na realizację zadania 

„Pracownia Fizyczna” – zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

(dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 7 000 zł). Pozyskane środki 

finansowe są przekazywane w całości do Oddziału Warszawskiego, który realizuje program 

wykładów bez dodatkowego zaangażowania finansowego ze strony Zarządu Głównego. W 

roku 2008 na realizację Wykładów z Fizyki w ramach Programu Edukacyjnego dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na realizację zadania „Pracownia Fizyczna” – 

zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych została przyznana dotacja w 

wysokości 51 800 zł. Podobne środki finansowe zostały przyznane w roku 2009. Dotacje 

zostały w całości wykorzystane na realizację powierzonych zadań.  
 

6. Projekty Unijne 

 

W latach 2006-2007 Zarząd Główny PTF realizował projekt Unijny BASNET – Kobiety 

w naukach ścisłych i zaawansowanych technologiach. Projekt ten został zakończony w 

terminie jednak pełne wykorzystanie przyznanych funduszy Unijnych wymagało 

zaangażowania dodatkowych środków Zarządu Głównego w wysokości 2 238 Euro, 

ponieważ ostatnia rata projektów Unijnych płatna jest dopiero po dokonaniu całkowitego 

rozliczenia zrealizowanego projektu.  Obciążenie finansowe Zarządu Głównego z tytułu 

realizacji projektu Unijnego było bardzo uciążliwe dla Towarzystwa w roku 2007. W roku 

2008 Zarząd Główny PTF uzyskał całkowity zwrot nierozliczonych środków Unijnych w 

wysokości 2 238 Euro.  

 

7. Dwumiesięcznik „Postępy Fizyki” 

 

Rocznie wydawanych jest sześć numerów dwumiesięcznika. 

Całkowity koszt produkcji jednego numeru w roku 2008 wynosił ok. 13 000 zł bez 

żadnych kosztów pośrednich. Na sumę tą składają się następujące koszty: 

- umowa z redakcją na opracowanie i złożenie numeru ok. 7 200 zł 

- druk numeru ok. 4 000 zł 

- naświetlania ok.    400 zł 

- honoraria za tłumaczenia i recenzje ok. 600 zł 



- koszty wysyłki i materiały biurowe ok. 800 zł 

Całkowity roczny koszt wydawania „Postępów Fizyki” zamyka się sumą ok. 78 000 zł bez 

żadnych kosztów pośrednich. 

Na wydawanie „Postępów Fizyki” przyznana została w roku 2008 dotacja z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 20 000 zł. Dochody uzyskiwane z prenumeraty 

RUCH itp., prenumeraty Oddziałów PTF, prenumeraty indywidualnej i reklam w roku 2008 

wyniosły ok. 30 000 zł. Deficyt związany z wydawaniem „Postępów Fizyki” w roku 2008 – 

zgodnie z przewidywaniami ZG PTF – wyniósł ok. 28 000 złotych. Oddział Lubelski PTF 

wyasygnował 4 000 zł na pokrycie tego deficytu. Pozostała część deficytu w wysokości ok. 

24 000 zł została pokryta w całości przez Zarząd Główny PTF. W roku 2008 na wydawanie 

„Postępów Fizyki” przyznana została dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w wysokości 25 000 zł. Struktura ponoszonych wydatków jest identyczna jak w roku 2008. 

 

8. Nagrody PTF 

 

W roku 2008 przyznano następujące Nagrody PTF:  

- Medal im. Mariana Smoluchowskiego  

- Nagrodę im. Wojciecha Rubinowicza, 

- Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską 
- Nagrodę PTF II stopnia za wyróżniającą się pracę magisterską 
- Nagrody PTF III stopnia za wyróżniające się prace magisterskie 

- Medal i Nagrodę im. Krzysztofa Ernsta 

- Medal i Nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego 

- Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli 

- Nagrody PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli 

- Wyróżnienia dla nauczycieli za rok 2008. 

Zarząd Główny PTF podjął decyzję o przeznaczeniu w roku 2008 na Nagrody kwoty 

16 000 zł. Do roku 2005 Zarząd był w stanie pozyskać pieniądze na Nagrody PTF z instytucji 

naukowych, zajmujących się między innymi popularyzacją nauki. W chwili obecnej 

przeszkody prawne bardzo ograniczają bezpośrednie udzielenie tego typu wsparcia 

finansowego Towarzystwu i dlatego Nagrody w roku 2008 musiały zostać pokryte  w 

przeważającej części ze środków pozostających w dyspozycji ZG PTF. W roku 2009 Zarząd 

Główny PTF nie dysponował takimi środkami. 

 

9. Działalność bieżąca Zarządu Głównego PTF 

 

Struktura głównych wydatków ZG Towarzystwa w roku 2008 przedstawiała się jak następuje: 

- wynagrodzenia z pochodnymi Biura ZG PTF i Księgowości: 43 000 zł 

- wynajem lokalu: 4 x 750 zł kwartalnie:       3 000 zł 

- telefony i porto:          2 400 zł 

- koszty bankowe:         1 200 zł 

- materiały:           1 000 zł 

- inne, np. nekrologi            400 zł 

- Nagrody PTF:        16 000 zł 

- pokrycie deficytu „Postępów Fizyki”:    24 000 zł 

 

Całkowite wydatki ZG PTF w roku 2008 wyniosły ok. 91 000 zł. 

 

Struktura głównych dochodów ZG PTF w roku 2008:  

- wpływy z 20% składki członkowskiej na rzecz ZG PTF:    9 000 zł 



- 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego:    5 100 zł 

- odsetki bankowe            100 zł 

- Członkowie wspierający i Patroni na rzecz ZG PTF   45 500 zł 

- finansowanie utrzymania Biura ZG PTF z projektów krajowych   6 000 zł 

- wpływy z rozliczenia zrealizowanych projektów Unijnych  25 300 zł 

 

Całkowite dochody ZG Towarzystwa w roku 2008: ok. 91 000 zł. 

 

Dochody i wydatki w roku 2008 zostały zbilansowane. W roku 2009 będzie to jednak 

niemożliwe, bo część Członków wspierających i Patronów zrezygnowała z dalszego 

wspierania Towarzystwa. W roku 2009 spodziewany jest deficyt ZG Towarzystwa w 

wysokości ok. 10 000 zł, który zostanie pokryty ze środków finansowych Towarzystwa. Od 

roku 2010 Towarzystwo nie będzie już jednak posiadało środków na dalsze finansowanie 

deficytu. Bez zwiększenia dochodów Towarzystwa koniecznym okaże się ograniczenie 

wydatków. 

 


