
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KPZSzach za rok 2020 

 

 

W dniu 17.02.2021 w Toruniu w mieszkaniu pani Marii Beutler, księgowej KPZSzach, 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności 

Związku. Podczas kontroli byli obecni: Jarosław Wiśniewski (Prezes KPZSzach), Maria 

Beutler, Kamila Urbańska (Przewodnicząca KR KPZSzach) i Piotr Doliński (KR KPZSzach) 

oraz Andrzej Karpiński (KR KPZSzach) – dostępny pod telefonem i w razie potrzeby gotowy 

wziąć udział w kontroli. 

 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacja obejmująca: faktury, rozliczenia 

ekwiwalentów sędziowskich, kosztów paliwa, wyciągi bankowe itp. jest kompletna i 

chronologicznie ułożona w segregatorach. Komisja Rewizyjna szczegółowo sprawdziła 

wszystkie dokumenty. Sposób opisywania rachunków czynią dokumentację księgową bardzo 

czytelną. Wszystkie pozycje księgowane są prawidłowo. Komisja Rewizyjna stwierdziła 

zgodność dokumentów księgowych w zakresie merytorycznym i rachunkowym. 

 

Sytuacja finansowa KPZSzach przedstawia się następująco. Na dzień 01.01.2020 stan 

konta wynosił 10.69,93zł. Przychody za rok 2020 z tytułu opłat od klubów, wpisowego do 

turniejów, opłat za licencję, opłat klasyfikacyjno-rankingowych i wpływów od sponsorów 

wyniosły 104 590,26zł. Stan konta Związku na dzień 31.12.2020 wynosił 10.169,74zł. 

 

Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych przez KPZSzach w 2020 przedstawia 

Sprawozdanie finansowe dostarczone przez księgową Związku, które stanowi załącznik do 

Sprawozdania KR. 

 

KPZSzach posiada uregulowane zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, 

PZSzach oraz Stowarzyszeń Związków Sportowych. 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Książką Inwentarzową w której, opatrzone 

kolejnymi numerami, wpisane są wszystkie środki trwałe będące na stanie Związku. Komisja 

Zwróciła uwagę, że oprócz liczb porządkowych Książka powinna być przesznurowana a numer 

inwentarzowy powinien znajdować się na każdym środku trwałym w widocznym miejscu. 

Zaleca się oklejenie sprzętów naklejką z czytelnym numerem inwentarzowym. Komisja 

Rewizyjna postuluje również o kasację środków uszkodzonych oraz takich, które nie nadają się 

już do użycia. Kasacja powinna się odbyć w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela 

KR.  

Mimo tego, że rok 2020 był bardzo trudny ze względu na mnóstwo ograniczeń jakie 

niesie za sobą pandemia SARS-CoV-2 Komisja Rewizyjna z zadowoleniem zauważa, że udało 



się rozegrać większość imprez  w randze Mistrzostw Województwa oraz Eliminacje do MP 

juniorów, które odbyły się w Gozdawie. 

Jednak na szczególną pochwałę zasługuje organizacja Mistrzostw Polski w Szachach 

Szybkich Kobiet, które odbyły się w grudniu na Sali konferencyjnej kompleksu Zawisza w 

Bydgoszczy. Zaangażowanie czasu i energii Prezesa KPZszach Jarosława Wiśniewskiego 

przyniosły efekt w postaci turnieju, który został bardzo wysoko oceniany w ogólnopolskim 

środowisku szachowym. 

 

Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu dokumentacji finansowej pod względem 

merytorycznym i formalnym, wobec braku uchybień wnioskuje o udzielenie Zarządowi 

KPZSzach absolutorium za 2020 rok 

 

Komisja Rewizyjna: 

Kamila Urbańska – Przewodnicząca 

 

Piotr Doliński – członek 

 

Andrzej Karpiński – członek 

 


