
Kraków, 9 września 2009

Sprawozdanie 
Głównej Komisji Rewizyjnej

dla uczestników Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego
podczas XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich,

Kraków 5-11 września 2009

Przedstawione niżej  sprawozdanie Głównej  Komisji  Rewizyjnej  PTF dotyczy dwuletniego 
okresu od poprzedniego Zebrania delegatów w Szczecinie 2007. W tym czasie prawomocne 
posiedzenie Komisji były zwoływane po zakończeniu roku kalendarzowego, odpowiednio 8 
marca  2008  oraz  28  lutego  2009,  w  celu  realizacji  statutowego  zadania  Komisji: 
zatwierdzenia  rocznego  bilansu  PTF  oraz  rachunku  zysków  i  strat (Statut,  §24,  pkt.  2). 
Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem informacji zawartych w ww. sprawozdaniach 
oraz działalności Zarządu Głównego do chwili obecnej. Jego tekst został przygotowany na 
drodze korespondencyjnej i ostatecznie sformułowany na zebraniu GKR (obecni J. Mazur, R. 
Taranko, A. Zięba) w dniu 9 września 2009.

1. Informacja o składzie i zebraniach GKR
Skład Głównej Komisji Rewizyjnej kadencji 2005 -2009 został, po raz pierwszy w historii 
PTF,  powołany  w  bezpośrednich  wyborach  przeprowadzonych  pocztą  elektroniczną. 
Ukonstytuowała się w składzie:
Andrzej Zięba (OK) - przewodniczący 
Marek Kowalski (OW) - sekretarz (do 3.08.2008) 
Mirosław Drozdowski (OP) 
Andrzej Góźdź (OL) 
Jacek Mazur (OG)

W trakcie kadencji zmarł jej Sekretarz Marek Kowalski. W związku z tym do składu 
Komisji  powołany  został  prof.  dr  hab.  Ryszard  Taranko (od  20.10.2008).  Obowiązki  jej 
Sekretarza pełni obecnie (od 7 lutego 2009) Jacek Mazur.

2. Sytuacja finansowa PTF.
Pierwszym  statutowym  celem  działalności  GKR  jest  „kontrola  finansów  Towarzystwa”. 
Polskie  Towarzystwo Fizyczne  jest  obecnie  organizacją  pożytku  publicznego.  W związku 
z tym przestawia organom państwowym sprawozdania roczne. Statutowe zebrania Głównej 
Komisji  Rewizyjnej  odbywają  się  po  złożeniu  tych  sprawozdań.  Informacja  finansowa 
Skarbnika Głównego PTF była rozpatrywana przez GKR na zebraniach w dniach 8 marca 
2008 oraz 28 lutego 2009.

W ostatnich latach nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej. Przyczyny tej sytuacji 
zostały  przedstawione  przez Zarząd  Główny i  GKR przyjmuje  je  do wiadomości.  Zarząd 
Główny podejmuje różne działania mające poprawić zaistniałą sytuację. Jako najważniejsze 
uznajemy zmiany organizacyjne, mianowicie

http://ptf.fuw.edu.pl/ryszard.taranko@umcs.pl
mailto:Jacek.Mazur@polsl.pl
mailto:andrzej.gozdz@umcs.lublin.pl
mailto:mirdrozd@phys.put.poznan.pl
mailto:zieba@novell.ftj.agh.edu.pl


(i) Powiększenie  z  20%  na  40%  udziału  składki  członkowskiej  oraz  wpłat  od 
członków wspierających i darowizn przekazywanego na działalność ogólną PTF, 
zatwierdzone uchwałami Zebrania Delegatów PTF w Szczecinie 2007 r.

(ii) Uchwała ZG w sprawie centralnego zbierania składek członkowskich 28 lutego 
2009  r.  Jest  to  zmiana  fundamentalna.  W  celu  należytego  przygotowania 
procedury i zasad centralnego zbierania składek powołana została Komisja PTF 
ds.  Centralnego  Zbierania  Składek  Członkowskich  w  składzie:  Krzysztof 
Dzierżęga Skarbnik OK.), Jacek Mazur (Skarbnik OG i Sekretarz GKR) i Roman 
Puźniak (Skarbnik PTF).

Główna Komisja Rewizyjna aprobuje te działania i jest przekonana, że są one niezbędne nie 
tylko dla poprawy sytuacji finansowej, lecz i dla wprowadzenia zasad przynależności do PTF 
adekwatnych do współczesnych czasów.

3. Działalność Zarządu Głównego.
Drugim  statutowym  celem  GKR  jest  „kontrola  zgodności  działań  Zarządu  Głównego  ze 
Statutem’.  Nie  sposób  wymienić  wszystkich  spraw,  jakimi  zajmował  się  Zarząd  Główny 
w okresie  sprawozdawczym,  co  zostało  przedstawione  przez  sekretarza  ZG,  Jacka 
Baranowskiego w sprawozdaniu  z  Działalności  ZG.  Analiza  dokumentów i  ocena  własna 
Komisji  upoważniają  do stwierdzenia,  że działalność Zarządu Głównego PTF prowadzona 
jest zgodnie ze statutem. Dotyczy ona spraw ważnych dla rozwoju fizyki w Polsce, integracji 
środowiska fizyków i jej reprezentowania względem społeczeństwa i organów państwowych. 

Sprawą,  która  wzbudziła  niepokój  GKR  jest  decyzja  Zarządu  Głównego 
o przesunięciu przyznania nagród za rok 2008 na dzień 8 lutego 2009, bez należytej oprawy 
tej uroczystości. W sytuacji, w której wysokość nagród PTF jest symboliczna, koniecznością 
jest przywrócenie zasady, aby w latach, w których nie odbywa się zjazd PTF nagrody były 
wręczane przed końcem roku. Jednocześnie GKR przyjmuje do wiadomości, że przyczyną 
tego faktu były perturbacje związane ze zmianą na stanowisku Sekretarza PTF.

GKR zwraca uwagę, że do tej pory nie zostały opracowane regulamin oddziału PTF 
oraz wytyczne dotyczące prowadzenia finansów w oddziałach, choć wnioski w tej sprawie 
były zgłaszane wielokrotnie.

Reasumując GKR stwierdza, że Zarząd Główny i organy PTF realizują cele Polskiego 
Towarzystwa  Fizycznego.  Działalność  ta,  w  perspektywie  bardziej  ogólnej,  stanowi 
przyczynek  do  rozwoju  polskiej  kultury.  Na  zakończenie pragniemy  wyrazić  uznanie 
i podziękować  członkom  Zarządu  Głównego,  Prezesowi,  oraz  zaangażowanym  członkom 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę na rzecz rozwoju fizyki w Polsce. 

Z poważaniem,

                            Jacek Mazur                                           Andrzej Zięba
                           sekretarz GKR                                   przewodniczący GKR
   


