
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KPZSzach za rok 2021 

 

 

W dniu 28.03.2022 w Toruniu w mieszkaniu pani Marii Beutler, księgowej KPZSzach, 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli statutowej i finansowo-gospodarczej działalności 

Związku. Podczas kontroli byli obecni:  Maria Beutler, Kamila Urbańska (Przewodnicząca KR 

KPZSzach), Andrzej Karpiński (KR KPZSzach) oraz Sebastian Rogaczewski (KR KPZSzach) 

– Sebastian Rogaczewski zastąpił w funkcji członka Komisji Rewizyjnej Piotra Dolińskiego, 

który złożył rezygnację w dniu 18.11.2021. 

Pani Maria Beutler poinformowała zebranych na kontroli, że jest to nasze ostatnie 

spotkanie w takich okolicznościach, ponieważ swoją funkcję pełni do końca marca 2022. 

 

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 01.01.2021 stan 

konta wynosił 10.169,74zł. Przychody za rok 2021 z tytułu opłat od klubów, wpisowego do 

turniejów, opłat za licencję, opłat klasyfikacyjno-rankingowych, dotacji z Urzędów i wpływów 

od sponsorów wyniosły 82.104,76zł. Stan konta Związku na dzień 31.12.2021 wynosił 

26.098,94zł. 

 

Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych przez KPZSzach w 2021 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. 

 

Podczas zeszłorocznej kontroli, Komisja Rewizyjna zaleciła przesznurowanie Książki 

Inwentarzowej i umieszczenie na każdym środku trwałym w widocznym miejscu numeru 

inwentarzowego – zalecenie zostało wykonane. 

Niestety postulat Komisji Rewizyjnej o kasację środków uszkodzonych oraz takich, 

które nie nadają się już do użycia – nie został dopełniony. W związku z tym zaleca się 

wykonanie kasacji do końca 2022 roku. 



Komisja Rewizyjna zastanawia się nad celowością utrzymywania siedziby w Toruniu 

przy ulicy Słowackiego 114, która to nie jest siedzibą w rzeczywistym rozumieniu tego słowa 

a raczej jest tylko adresem, gdzie dochodzi poczta. Do tej pory pocztę odbierała Księgowa 

KPZSzach Maria Beutler, jednak po jej rezygnacji Komisja zaleca, przemyśleć zmianę adresu 

siedzimy. Wydaję się również sensowne aby nowa siedziba nie była tylko adresem,                          

a rzeczywistym miejscem w którym można przyjąć interesantów i gości oraz zmagazynować 

sprzęt, będący w posiadaniu KPZSzach. 

 

 

Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu dokumentacji finansowej pod względem 

merytorycznym i formalnym, wobec braku uchybień wnioskuje o udzielenie Zarządowi 

KPZSzach absolutorium za 2021 rok 

 

Komisja Rewizyjna: 

Kamila Urbańska – Przewodnicząca 

 

Sebastian Rogaczewski– członek 

 

Andrzej Karpiński – członek 

 


