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WSTĘP 
 

Sprawozdanie obejmuje rok 2013 oraz okres od stycznia 2014 r. do dnia poprzedzającego Walne Zebranie we 

Wrocławiu. Część finansowa obejmuje jedynie pełny rok 2013, co wynika z faktu, iż rokiem obrotowym 

Towarzystwa jest rok kalendarzowy. 

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE  

 

Obowiązki sprawozdawcze 

W okresie podanym na wstępie wykonano obowiązki sprawozdawcze w postaci: 

- złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego w postaci dokumentu CIT-8 wraz obligatoryjnymi 

załącznikami, 

- złożenia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu sprawozdania z działalności PTM-et wraz ze sprawozdaniem 

finansowym. 

Wszystkie dokumenty finansowe, a także powyższe czynności urzędowe zostały wykonane przez Skarbnika, kol. 

Wiesława Czajkę. 

 

Seminarium Meteorytowe w Olsztynie 

Towarzystwo uczestniczyło w organizacji VII Seminarium Meteorytowego, które odbyło się w dniach 12-13 

kwietnia 2013 r. w Olsztynie. Wiodącym organizatorem było Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne, a także kol. Wiesław Czajka. 

 

Walne Zebranie członków Towarzystwa 

W dniu 13 kwietnia 2013  r. w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie członków PTM-et, w którym uczestniczyło 31 

osób. Podczas Zebrania podjęte zostały następujące uchwały:   

- nr 1 / 2013 o przyjęciu sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz o udzieleniu mu absolutorium, 

- nr 2 / 2013 o zatwierdzeniu bilansu wydatków za rok 2012 oraz o pokryciu nadwyżki kosztów nad przychodami 

środkami pochodzącymi z funduszu statutowego Towarzystwa.    

Protokół z Walnego Zebrania został sporządzony i umieszczony na stronie internetowej PTM-et.  

 

Roczniki PTM-et 

W okresie sprawozdawczym wydany został czwarty i piąty tom Roczników PTM-et (Acta Societatis Metheoriticae 

Polonorum). Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu kol. Marka Woźniaka. 

 

Baza PSJD 

Roczniki Polskiego Towarzystwa Meteorytowego znalazły się w bazie PSJD (Polish Scientific Journals Database). 

Sukcesywnie dodawane są volumeny 1-4. Najnowszy zostanie dodany do bazy po pół roku od ukazania się wersji 

papierowej. Od tej pory nasze Roczniki będą lepiej indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Sprawę pilotuje 

kol. Marek Woźniak. 

 

Darowizna na rzecz stowarzyszenia „Salamandra” 

Zarząd PTM-et podjął decyzję o wsparciu dla inicjatywy budowy ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Meteoryt 

Morasko”. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, na rzecz 

którego przekazano darowiznę w kwocie 4 tys. zł.  

 

Materiał Komisji Naukowej PTM-et 

Komisja Naukowa PTM-et, w osobach kol. Tadeusza A. Przylibskiego i kol. Andrzeja S. Pilskiego, przygotowała 

prezentację pt. „Wprowadzenie do klasyfikacji, opisu składu i genezy meteorytów”, która została udostępniona 

członkom Towarzystwa oraz wszystkim zainteresowanym tematyką meteorytową. Prezentacja dostępna jest na 

stronie internetowej Towarzystwa.  

 

 

 

 



Konferencja Meteorytowa we Wrocławiu 

Zarząd Towarzystwa współpracował z komitetem organizacyjnym przygotowującym VIII Konferencję 

Meteorytową we Wrocławiu. Sporządzona została strona informacyjna prezentująca program oraz inne szczegóły 

Konferencji. 

 

Aukcje Allegro 

Rozpoczęto zbywanie wydawnictw PTM-et na portalu aukcyjnym „Allegro”. W ten sposób zwiększona została ich 

dostępność dla osób, które nie są członkami Towarzystwa. 

 

Komunikaty dla członków Towarzystwa 

W okresie sprawozdawczym przygotowano i rozesłano 5 komunikatów Zarządu dla członków Towarzystwa 

(numerowane od 88 do 92) oraz wiele kolejnych numerów Wiadomości Skarbnika. 

 

Zmiany kadrowe 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany na liście członków Towarzystwa: 

- przyjęto 10 członków w 2013 r.,  

- przyjęto 10 członków w 2014 r. (w okresie styczeń – czerwiec), 

- skreślono 2 członków w 2013 r. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Towarzystwo liczyło 123 członków. Natomiast w dniu zamknięcie niniejszego 

sprawozdania 133 członków. 

Rozkład miejsc zamieszkania członków PTM-et można obejrzeć na mapie przygotowanej przez kol. Wiesława 

Czajkę, która jest dostępna na stronie internetowej autora.  

 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

 

Poniższe informacje stanowią wyciąg z danych przygotowanych przez Skarbnika. W celu uzyskania szczegółów 

należy zapoznać się ze źródłowymi dokumentami finansowymi.  

 

Przychody w 2013 r.: 

Składki członkowskie 5.225,00 zł 

Pozostałe przychody (opłaty konferencyjne, darowizny, zbycie wydawnictw) 3.240,00 zł 

Odsetki bankowe 0,20 zł 

Przychody łącznie: 8.465,20 zł 

 

Koszty w 2013 r.: 

Organizacja seminarium meteorytowego w Olsztynie 2.640,00 zł 

Druk wydawnictw (Acta vol.4) 2.607,60 zł 

Dofinansowanie ścieżki dydaktycznej w Morasku 4.000,00 zł 

Opłaty pocztowe  265,85 zł 

Pozostałe wydatki (internet, materiały biurowe) 170,64 zł 

Koszty łącznie: 9.684,09 zł 

 

Wynik finansowy (tj. różnica pomiędzy przychodami i kosztami) w 2013 r. jest ujemny i wynosi -1.218,89 zł. 

Powyższy kwota może zostać pokryta środkami z funduszu statutowego Towarzystwa, co wymaga zgody 

uczestników Walnego Zebrania, które odbędzie się w 2014 r.  

Stan środków finansowych PTM-et wg stanu na 31.12.2013 r. wynosił 4.768,35 zł.  

 

 

ZAKOŃCZENIE: 

Zarząd składa serdecznie podziękowania wszystkim członkom Towarzystwa, którzy społecznie wykonywali prace 

na jego rzecz, terminowo opłacali składki oraz w jakikolwiek inny sposób przyczyniali się do obecnego kształtu 

Towarzystwa, a także zajmowali się popularyzowaniem wiedzy z zakresu meteorytyki i astronomii. Szczególnie 

gorące podziękowania należą się kol. Markowi Woźniakowi za przygotowanie wydawnictw PTM-et. 

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za wspólną pracę w okresie kończącej się kadencji Władz Towarzystwa i 

życzymy sukcesów nowemu Zarządowi, który zostanie wybrany na lata 2014 - 2018.     


