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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
na rok administracyjny 2017/2018

1 Wstęp

Komisja rewizyjna w składzie Kacper Łasocha, Bartłomiej Puget i Błażej Żmija, działając
na podstawie artykułu 33. Statutu Koła Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego im. prof. Stanisława Zaremby (dalej KMS UJ), przyglądając się pracy Zarządu
KMS UJ w okresie od 9 listopada 2017 do 8 listopada 2018, poczyniła liczne obserwacje
i wysnuła wnioski, które podsumowuje w niniejszym dokumencie.

Mając na celu zwięzłość, nie będziemy analizować każdego wydarzenia z osobna. Spróbu-
jemy się skupić jedynie na najważniejszych kwestiach.

2 Metodyka pracy Zarządu

2.1 Podział zadań Członków Zarządu

Bardzo pozytywnie oceniamy pomysł przejrzystego podzielenia się zadaniami na samym
początku działalności Zarządu, w tym wydzielenia osobnych funkcji dla kronikarza oraz
informatyka. Jest to dobra praktyka, którą zaleca się stosować w przyszłości.

Dla żadnego członka Zarządu, Komisja Rewizyjna nie dostrzegła problemu nieznajomości
definicji swojego zadania. Komisja dostrzegła za to pewne problemy w wypełnianiu tych
zadań, co zostanie omówione w dalszej części.

2.2 Sprawdzanie skrzynki Kołowej

Regularne sprawdzanie skrzynki Kołowej jest ważnym obowiązkiem Zarządu. Uważamy,
że był on spełniany w sposób należyty.
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2.3 Tworzenie Kroniki

Z radością obserwowaliśmy powstawanie kroniki na bieżąco. Jest to zjawisko rzadko spoty-
kane w przeciągu ostatnich lat działalności Koła i godne pochwały. Dodatkowo, powstała
zaległa kronika z poprzedniego roku akademickiego.

3 Majątek Koła

3.1 Bezpieczeństwo majątku Koła

Nie można zaprzeczyć, że Koło podczas całej kadencji było bardzo otwarte. Zdarzało się,
że było otwarte (i opuszczone) nawet w weekendy, a oprócz niego otwarta była Szafa
Zarządowa, wraz ze wszystkimi kluczami, dokumentami oraz gotówką obrotową Koła. Z
radością dostrzegamy fakt, że sytuacje takie z czasem stawały się coraz rzadsze, aż do mo-
mentu gdy miały wymiar marginalny. Prawdopodobnie przyczyniła się do tej pozytywnej
zmiany zgoda Pani Prezes na wyciąganie opakowania ciastek w przypadku zauważenia
tegoż uchybienia przez jednego z członków Komisji Rewizyjnej. Zalecamy stosowanie po-
dobnej praktyki przyszłym Zarządom.

Zaleca się wymianę zamka do Szafy Zarządowej na bezpieczniejszy.

3.2 Nowe szafki

Zdobycie nowych szaf do pokoju 1009, jak również natychmiastowe zamontowanie w nich
zamków oceniamy bardzo pozytywnie.

3.3 Sprzęt audio

Cieszy nas fakt, iż ustępujący zarząd zdobył dla Koła nowe głośniki oraz 20 par słuchawek
do użytku przez Kołowiczów.

3.4 Artykuły spożywcze

Jakość Ciastek Kołowych była wysoka. Chwilowe braki zwykle były szybko uzupełniane.
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Sporadycznie zdarzały się braki kawy, cukru i herbaty (w kolejności od najczęstszych).
Jako że są one wykorzystywane w codziennym życiu Koła, powinno się przykładać większą
wagę do zachowania ciągłości ich dostępności.

3.5 Fundusz obrotowy Koła

Z niepokojem patrzymy na sposób zarządzania funduszem obrotowym Koła. Nieterminowe
rozliczanie faktur, zaburzona ciągłość finansowa Koła, brak dokumentacji w segregatorze
skarbniczym, zwlekanie z oddawaniem pieniędzy członkom Koła, którzy z własnej kieszeni
pożyczyli środki na sprawy Koła, jest karygodne i nie powinno być tolerowane.

Niezależnia od przyczyn tego problemu, możliwe, że należało w odpowiednim momencie
podjąć próby rozłożenia obowiązków skarbnika na więcej, niż jedną osobę, czy nawet
rozważyć przekazanie ich komuś innemu. Mogłoby to oszczędzić wielu nieprzyjemności,
których byliśmy w tym roku świadkami.

Nie sposób też nie wspomnieć o wyjątkowo późnym (na kilka godzin przed Walnym Zebra-
niem) dostarczeniu Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego Zarządu, graniczącym
z możliwością rzetelnego sprawdzenia i ustosunkowania się do zawartych tam tez. Równie
skandaliczny jest brak wywieszenia owego sprawozdania na pięć dni przed Walnym Zebra-
niem w lokalu Koła. Jest to bezpośrednie złamanie art. 10 Statutu. Komisja odnotowuje
również brak zawarcia w sprawozdaniu informacji na temat Quasinarium Jesiennego 2017,
spowodowanego organizacją tego wydarzenia w przejściowym okresie zmiany Zarządu.

Abstrahując od wyżej wymienionych uchybień, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia
sprawozdanie finansowe, zastrzegając, że czas jaki spędziła nad jego sprawdzeniem mógł
nie być wystarczający.

3.6 Biblioteka i Archiwum Koła

Widzimy bardzo pozytywne zmiany w tej kwestii. Nie dość, że Biblioteka Kołowa jest
zarządzana w sposób wzorowy, to jeszcze ruszyły intensywne prace nad uporządkowaniem
i skatalogowaniem Archiwum Kołowego.
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3.7 Gry Kołowe

Pochwalamy pomysł utworzenia spisu gier wypożyczonych, który pojawiał się już kilku-
krotnie na kartach historii Koła. Wydaje się on jednak zbyt mało rozpropagowany wśród
kołowiczów, przez co niektórzy nie są świadomi możliwości wypożyczania gier, a inni
wypożyczają gry bez zaznaczenia tego w spisie.

4 Członkowie Koła

4.1 Rekrutacja nowych członków

Liczba nowych aktywnych członków jest zadowalająca.

Obecność prezentacji Koła na wszystkich istotnych spotkaniach inauguracyjnych jest bar-
dzo pozytywną zmianą w stosunku do lat ubiegłych.

Nową tradycję otwierania Ciastek Kołowych w momencie zapisu nowego członka uznajemy
za słuszną.

4.2 Angażowanie członków Koła do pracy

Zarząd angażował członków Koła do celów organizacji wydarzeń, czy innej pracy na rzecz
Koła w stopniu dostatecznym. W zwyczajnych członkach drzemie nieposkromiona siła,
która, naszym zdaniem, nie została w pełni wykorzystana.

4.3 Relacje z innymi organizacjami

Bardzo chwalimy obecność członków Koła w Radach Wydziału Matematyki i Informatyki
oraz Instytutu Matematyki. Potencjalnie można by rozważyć opcję wystawienia reprezen-
tacji Koła do Samorządu Studentów oraz Rady Kół Naukowych.

4



Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
im. prof. Stanisława Zaremby

Instytut Matematyki UJ
ul. Łojasiewicza 6/1008, 30-348 Kraków

http://kmsuj.im.uj.edu.pl e-mail: kmsuj7@gmail.com

5 Przepływ informacji

5.1 Środki fizyczne

Bardzo pozytywnie odnosimy się do idei Kalendarza Kołowego wiszącego w lokalu, jak i
przed nim.

Częstotliwość aktualizowania tablic kołowych była na akceptowalnym poziomie, ale mo-
głaby być większa.

5.2 Facebook

W kwestii wydarzeń na Facebooku, uważamy, że było dobrze. Dobrze odzwierciedlały one
życie Koła.

Możemy jednak zauważyć sporą wariancję w aktywności na fanpage’u Koła. Gdy w jed-
nych miesiącach, jak marzec, czy kwiecień, liczba postów wynosiła kilkanaście, tak na
przykład w maju, zaledwie jeden, a tego miesiąca miały miejsce takie wydarzenia, jak:
Święto Kampusu, Festiwal Nauki, Rajd Collegium Physicum, Oblicze, czy wizyta Holen-
drów. Uważamy, że promocja na Facebooku powinna cechować się większą regularnością.

5.3 Newsletter KMS

Quasi-cotygodniowy Wycinek Koła uznajemy za fenomenalny pomysł. Dawał on kom-
pletny ogląd na wydarzenia Kołowe, nawet tym, którzy odcinają się od mediów społecz-
nościowych, takich jak Facebook. Możliwe jedynie, że przydałaby się jakaś informacja o
przerwie wakacyjnej w rozsyłaniu Wycinków, jako że wielu z nas czekało z niecierpliwością
na kolejny, który nadszedł dopiero po wakacjach. Uważamy, że promocja przez Newsletter
powinna cechować się większą regularnością.

5.4 Strona Kołowa

Strona Kołowa jest numerem jeden w wynikach wyszukiwania w sieci Koła Matematyków.
Z ustaleń, których byliśmy świadkami, strona Kołowa miała pełnić rolę archiwum. Jest
to rzeczywiście dobre miejsce, gdzie można zamieszczać sprawozdania z wydarzeń, dzielić
się zdjęciami.
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Z bólem serca zauważamy, że pomimo wielokrotnych apeli ze strony Komisji Rewizyjnej,
informacje na Stronie Koła pojawiają się sporadycznie, a o wielu wydarzeniach nie ma
nawet wzmianki. W przeciągu całego ostatniego roku zamieszczono zaledwie 6 postów.
Pustkami świeci umieszczony na stronie kalendarz.

Jest to problem, którym przyszły Zarząd powinien zająć się w pierwszej kolejności, mając
na uwadzę, że dla każdej organizacji rozważającej współpracę z Kołem, strona internetowa
jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat Koła.

5.5 Wydziałowe listy mailingowe

Zauważyliśmy małą aktywność Koła na wydziałowych listach mailingowych. Jako że wiele
przedsięwzięć Kołowych jest skierowanych nie tylko do jego członków, odnosimy się do
tego faktu krytycznie.

6 Działalność naukowa i integracyjna

6.1 Organizowane konferencje

6.1.1 Warsztaty dla Młodych Matematyków

W kontekście reklamy, jak i frekwencji, widzimy trochę problemów. Liczba uczestników
była mała, biorąc pod uwagę bardzo przystępny temat. Zaobserwowaliśmy słabe wyko-
rzystanie mediów społecznościowych, błędy w informacjach w języku angielskim. Strona
Warsztatów wygląda na martwą. Plakaty, pomimo ambitnych planów, znowu zostały wy-
drukowane i rozesłane zdecydowanie zbyt późno. Kolejnym problemem jest brak (znów
pomimo apeli Komisji Rewizyjnej) jakiejkolwiek relacji z poprzednich Warsztatów na ja-
kimkolwiek kanale komunikacyjnym Koła.

Postarajmy się wczuć w człowieka, który rozważa przyjazd na Warsztaty. Słaba strona na
Facebooku, porównywalna strona internetowa Warsztatów, strona Koła zaktualizowana
ostatni raz w marcu zdecydowanie nie zapowiada dobrej konferencji.

Mamy mieszane uczucia w kontekście usunięcia cowieczornych spotkań integracyjnych
z harmonogramu, jako że i tak się odbyły, a jedynie fakt ten wprowadził pewną dozę
dezinformacji i chaosu.

Poza tym w kwestii przebiegu oraz organizacji, nie mamy zastrzeżeń, a wręcz oceniamy
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ją bardzo pozytywnie.

6.1.2 Seminarium Kołowe z Kombinatoryki

Seminarium Kołowe z Kombinatoryki było nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem do
Warsztatów, ale również sprawdzianem i ćwiczeniem do wystąpień publicznych w języku
angielskim. Zdecydowanie chwalimy tę inicjatywę i zalecamy jej kontynuację (oczywiście
z tematem dostosowanym do kolejnych Warsztatów) kolejnym Zarządom.

Jedyna uwaga dotyczy kontroli przygotowania prelegentów. W przyszłości powinno się
położyć na to większy nacisk.

6.1.3 Sesja Studencka

Poszerzenie zakresu Sesji Studenckiej na całą Polskę, jak i sama sfera organizacyjna jest
godna podziwu, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki czas jaki Zarząd miał na organizację
Sesji. Uważamy, że był to jeden z największych sukcesów Koła w ostatnich czasach.

6.1.4 Kołowe Ciekawostki

Kołowe Ciekawostki oceniamy jako bardzo cenną inicjatywę, którą powinno się konty-
nuować. Krótkie referaty poszerzające horyzonty są cenne same w sobie, jak również są
dobrą okazją na zapoznanie nowych członków z Kołem i jego naturą. Można rozważyć
częstsze ich organizowanie.

6.2 Wyjazdy na konferencje

Organizacja licznych wyjazdów na konferencje jest godna pochwały. Sukcesy, które nasi
członkowie odnoszą na innych konferencjach mówią same za siebie.

6.3 Wydarzenia naukowo-integracyjne

Frekwencję na wyjazdach oceniamy na dostateczną. Quasinarium Jesienne 2017, które
zwykle pełni rolę wyjazdu, po którym najwięcej osób zapisuje się do Koła, było wyjąt-
kowo, jak na swoją specyfikę, skromne pod tym względem. Mamy podobne obawy co
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do nadchodzącego Quasinarium Jesiennego 2018, z powodu braku reklamy, jak i zapisu
o bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu, który już w tym momencie zraził sporą
rzeszę ludzi.

Co do jakości powyższych wydarzeń nie mamy zastrzeżeń. W szczególności na szczególną
uwagę zasługuje Szkoła Letnia na Żaglach, która pomimo obaw sceptyków okazała się
być wielkim sukcesem, nie tylko integracyjnym, a również w kwestii jakości referatów.
Zalecamy powtarzanie tej formuły wyjazdów.

6.4 Wydarzenia integracyjne

Pozytywnie odnosimy się do faktu, iż komendantem XIII Rajdu Collegium Physicum nie
został żaden z członków Zarządu Koła. Uchroniło to Koło przed spadkiem zaangażowania
Zarządu w sprawy Kołowe na rzecz tego przedsięwzięcia.

Andrzejki w tym roku były bardzo udane. Na szczególną uwagę załuguje fakt zorganizo-
wania przez Zarząd kilku niestandardowych zabaw.

Z żalem odnosimy się do słabej frekwencji na turnieju szachowym.

Można zauważyć, że członkowie Koła osiągnęli taką dojrzałość, że sami sobie organizują
wspólną integrację, która nie musi być stymulowana przez Zarząd.

7 Praca Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna starała się dawać uwagi członkom Zarządu na bieżąco, jednakowoż
niektóre uwagi mogły umknąć, zostać zignorowane, czy nie dotrzeć do właściwej osoby.
Stąd wnosimy do przyszłej Komisji Rewizyjnej, żeby zmobilizowała się do pisania kwar-
talnych sprawozdań z działalności Zarządu oraz regularnej kontroli spraw wewnętrznych
Koła. Wierzymy, że dzięki temu przyszły Zarząd KMS UJ będzie w stanie lepiej spełniać
swoje obowiązki, jak również poprawiać swoje działanie w trakcie panowania.

8 Podsumowanie

Pragniemy, aby przyszły Zarząd wyciągnął należyte wnioski z działalności ustępującego
Zarządu. Dlatego mamy nadzieję, że nawiąże się owocna współpraca pomiędzy, wkrótce
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już byłymi, członkami Zarządu, a tymi nowo wybranymi.

Komisja rewizyjna chciałaby zwrócić uwagę, że Zarząd jest ciałem kolegialnym. Wszelkie
zaniedbania na polach, które zgodnie z podziałem funkcji są odpowiedzialnością jednej
osoby w istocie są zaniedbaniami całego Zarządu. Odpowiedzialnością całości Zarządu jest
wczesne reagowanie na takie sytuacje oraz bieżące dostosowywanie indywidualnych obo-
wiązków do talentów i zaangażowania poszczególnych członków. Fakt ten nie jest jedynie
opinią Komisji Rewizyjnej, ale ma swoje potwierdzenie w Statucie Koła.

W kwestii absolutorium, biorąc pod uwagę liczne nieprawidłowości dotyczące dokumenta-
cji finansowej oraz słabej reklamy Koła na zewnątrz, wyrażamy przekonanie, że uchybienia
te nie stanowią wystarczającej przeciwwagi dla bezsprzecznych sukcesów organizacyjnych,
naukowych i integracyjnych Zarządu. Otrzymawszy zapewnienie, że wszelkie niezakończo-
ne sprawy zostaną doprowadzone do końca, wnosimy o przyznanie absolutorium dla całego
ustępującego Zarządu.

W związku ze wspomnianą przed chwilą kolegialnością Zarządu, wnosimy o jedno głoso-
wanie w sprawie absolutorium dla całego Zarządu.

Komisja Rewizyjna
Koła Matematyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

im. prof. Stanisława Zaremby w składzie:
Kacper Łasocha,
Bartłomiej Puget,

Błażej Żmija
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