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Warszawa  02.08.2021 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
z prac Warszawsko Mazowieckiego Związku 
Jeździeckiego za okres od 01.2020 r do 08.2021 
roku 

Komisja Rewizyjna (w skrócie KR) w pełnym składzie działała od 17 października 2019 r, czyli daty 
pierwszego posiedzenia po Walnym Zebraniu w składzie: 

 Jakub Jurzak – Przewodniczący KR  

 Witold Brodewicz – Zastępca Przewodniczącego KR  

 Ewa Hadała-Mikołajczuk – Sekretarz  

 Tomasz Tokarczyk – Członek KR.   

W dniu 02.07.2020 pan Tomasz Tokarczyk zrezygnował z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Od tego 
momentu Komisja działa w trzy osobowym składzie.  

Zgodnie z obowiązującym statutem do zadań komisji należy przeprowadzenie przynajmniej raz 
w roku kontroli całokształtu działalności W-MZJ oraz kontroli bieżącej ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz 
zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku 2020 we wszystkich wyżej wymienionych 
aspektach oraz rekomenduje zatwierdzenie sprawozdania finansowego.  

Podsumowanie prac KR w roku 2020 oraz 2021 
 

W roku 2020 KR odbyła 15 posiedzeń w pełnym lub niepełnym składzie, z każdego sporządzono 
protokół (od 10/2020-01-23 do 22/2020-12-20). W 2021 roku 4 posiedzenia (od 23/2021-02-22 do 
26/2021-08-02). 

W roku 2020 oraz 2021. KR przeprowadziła 3 kontrole całościowe (protokoły 10/2020-01-23, 
17/2020-09-02, 26/2021-08-02). 

KR pełniła bieżący nadzór na działaniami Zarządu i uczestniczyła w części zebrań Zarządu.  

KR przeprowadziła kontrole dodatkowe w obszarach :  

 Sprawozdanie finansowe za rok 2019  

 Sprawozdanie finansowe ze rok 2020  

 Konkursy ofert na realizację imprez Mistrzowskich w roku 2021  

 Powoływanie Kadry WMZJ 2021 

W okresie obejmującym niniejsze Sprawozdanie Komisja Rewizyjna nie korzystała ze środków 
finansowych WMZJ. 
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Zaakceptowane i podpisane umowy zlecenia z członkami Zarządu WMZJ w roku 
2020 oraz 2021. 
Przewodniczący KR, działając na podstawie pełnomocnictwa, zaakceptował i podpisał : 

 w 2020 roku umowy na dziewięć certyfikacji ośrodków z członkami Zarządu, trzy umowy na 

prowadzenie szkolenia i webinar oraz dwie umowy w ramach koordynacji konsultacji Kadry 

Mazowsza i Kursu Konwojenta.  

 do lipca 2021 roku umowy na siedem certyfikacji ośrodków, jedną umowę na 2 szkolenia oraz 

jedną umowę w ramach koordynacji konsultacji Kadry Mazowsza.  

Praca Zarządu 
W ocenie Komisji Rewizyjnej działania podejmowane przez Zarząd WMZJ w 2020 roku oraz 2021 
były zgodne ze Statutem Związku i służyły realizacji celów statutowych. Mimo iż nie wszystkie decyzje 
Zarządu były zgodnie z naszymi zaleceniami (Regulamin konkursu ofert 2020, Regulamin 
powoływania Kadry Mazowsza), KR wysoko ocenia pracę Zarządu.  

Obserwacja przebiegu zebrań oraz dyskusji związanych z podejmowanymi uchwałami, utwierdzają 
nas w przekonaniu że Zarząd składa się z kompetentnych osób z doświadczeniem w różnych 
dziedzinach potrzebnych do zarządzania Związkiem.  

Zarząd w latach 2020 i 2021, podobnie jak w poprzednich, opracował plan pracy oraz budżet, który 
został zatwierdzony uchwałą na zabraniu. KR uczestniczyła w zebraniach Zarządu z głosem 
doradczym. Nie wnosiła uwag do budżetów 2020 oraz 2021. 

Realizacja budżetu rozliczana jest przy uchwalaniu budżetu na kolejny rok.  

W 2020/21 Zarząd podjął szereg godnych uznania działań i inicjatyw: 

 Uruchomił sprzedaż internetową z ubraniami promującymi związek, zyski przeznaczał na cele 

statutowe w tym ubrania Kadry Wojewódzkiej. 

 Podjął aktywne działania w celu pomocy klubom z trudną sytuacją wynikającą z pandemii. 

 Podjął decyzję o zwrocie organizatorom zawodów wpłat za wpis zawodów do kalendarza za II 

kw. 2020, kiedy nie mogły odbywać się zawody. 

 Prezes i Skarbnik WMZJ aktywnie uczestniczyli w pracach Zespołu Ogólnopolskiego Wsparcia 

Branży Jeździeckiej przygotowując raport na temat wpływu pandemii na jeździectwo w 

Polsce 

 Prezes i Skarbnik WMZJ pracowali w ramach Komisji Polskiego Związku Jeździeckiego ds. 

Strategii Rozwoju Polskiego Jeździectwa nad przygotowaniem nowej strategii PZJ na lata 

2021-2024 

 Weryfikacja dokumentacji klubów zrzeszonych w M-MZJ 

 Organizacja wraz z Kuratorium Międzyszkolnego Pucharu w Jeździectwie w celu umożliwienia 

młodym zawodnikom pozyskania punktów do liceum.  

 Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów dla klubów w 2021. 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 
Sprawozdanie Finansowe WMZJ za 2020 rok w zostało sporządzone zgodnie z obowiązującą Ustawą o 
Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  Bilans oraz Rachunek zysków i strat, sporządzone zostały 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do w/w Ustawy.  Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki spełnia 
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definicje określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. KR pozytywnie ocenia wykonanie budżetu WMZJ za rok 2020. Na podstawie 
analizowanych dokumentów należy stwierdzić że sytuacja finansowa Związku jest bardzo dobra. KR 
zachęca Zarząd do zwiększenia zaangażowania finansowego w realizację celów statutowych 
w kolejnych latach. 

Na uwagę KR zwróciły następujące pozycje sprawozdania finansowego : 

 Ogólny wzrost kosztów działalności o 56 630 zł  z czego 
31 421 zł to wzrost kosztów nieodpłatnej działalności statutowej, głównie  w obszarach 
wsparcia klubów, promocji i materiałów reklamowych oraz kosztów dofinansowania imprez 
głównych. 
W ramach wsparcia klubów  WMZJ w 2020 roku przeznaczył 27 210 zł z czego 18 320 zł jest 
wykazane w pozycji Wsparcie dla Klubów. KR skierowała prośbę do Zarządu o szczegółowe 
rozliczenie pozycji. Z informacji wynika że 8000 zł zostało przeznaczone na wsparcie COVID, 
4320 zł to zwrot za wpis do kalendarza, 1800 zł zwrot za delegacje na zjazd PZJ, 1000 zł 
dofinansowanie karetki na zawody, 1170 zł rozliczenie nagrody PLJ z 2019, 3300 zł 
dofinansowanie startów w OOM, 6000 zł dofinansowanie nagród w MWiM A oraz 2120 zł 
nagrody dla najlepszych zawodników Gala Mistrzów ranking TOP 10. 

 Zarząd obniżył w stosunku do 2019 r. koszty obsługi: Zebrań Zarządu, Walnego (wynajem sali, 
catering) o 4060 zł. 

  Zanotowano wzrost kosztów na odpłatnej działalności pożytku publicznego  w pozycji „inne” 
o 12 295 zł  w stosunku do roku ubiegłego, związany jest on z uruchomieniem sprzedaży 
w sklepie internetowym. Sklep internetowy wygenerował przychód na takim samym 
poziomie co koszty. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu „W 2020 dokonaliśmy zakupu ubrań 
do sklepu i dla zawodników Kadry Mazowsza na kwotę 22 699 zł z czego sprzedano w sklepie 
internetowym za kwotę 12 295 zł a reszta zakupionych ubrań została przekazana 
zawodnikom KM startującym podczas OOM czy imprez mistrzowskich. Stan magazynu na 
koniec roku wynosił 0 zł. 

 W pozycji odpłatna działalność pożytku publicznego „szkolenia i kursy” jest wzrost 
przychodów o 14 170 zł w stosunku do roku ubiegłego wynikający z organizacji Kursu 
Konwojenta oraz uczestnictwa zawodników spoza Kadry Mazowsza w konsultacjach. 
Jednocześnie odnotowano również wzrost kosztów na tej pozycji o 6505,49 zł. Obszar ten za 
rok 2020 przyniósł zysk na poziomie 10 575,06 zł.   

 Spadek w pozycji Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 141 022,29 
związany jest przeniesieniem części przychodów do pozycji „inne rozliczenia międzyokresowe 
36 870,00 zł” oraz brakiem wpłaty dofinansowania ze strony PZJ (w latach 2018 i 2019 były to 
kwoty na poziomie 19 840 zł – 23 400 zł) i zwrotem do organizatorów kwoty 4 320 zł za wpisy 
do kalendarza w związku z zakazem organizacji zawodów w II kw 2020r. 

Środki pieniężne w kasie 
Związek nie przyjmuje płatności gotówkowych. 

Realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia  
W dniu 28 czerwca 2020 roku, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, Zarząd został zobligowany 
uchwałą WZD do zorganizowania walnego zebrania wyborczego do dnia 15.11.2020. Uchwała nie 
została zrealizowana ze względu na złą sytuację pandemiczną w kraju i ograniczenia prawne związane 
z organizacją spotkań. Kadencja władz Związku została przedłużona na podstawie : 
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Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz 
z 2020 r. poz. 695) art. 10 „1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 
pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona 
przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż 
do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. ” 

Polityka rachunkowości oraz dokumentacja księgowa.  
Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego w roku 2021 uchwałą nr 01/06/2021 
przyjął zaktualizowaną Politykę Rachunkowości.  

Komisja Rewizyjna na etapie prac nad aktualizacją Polityki Rachunkowości opiniowała wyżej 
wymieniony dokument. Wszystkie uwagi zastały uwzględnione przez Zarząd.  

Uwagi zawarte są w protokole numer 25/2021-04-06. 

KR dokonała kontroli dokumentacji księgowej za rok 2020.  W wyniku kontroli złożono wniosek do 
Zarządu o uzupełnienie opisów na fakturach kosztowych. Braki są sporadyczne. Uzupełnienie 
dokumentacji księgowej o oryginały rachunków wynikających z podpisanych i zrealizowanych umów 
zleceń.  

Dokumentacja prac KR 
Komisja Rewizyjna założyła w biurze WMZJ teczkę z dokumentami, w której znajdują się:  

 Protokoły 

 Wykazy wniosków 

 Uchwały KR 

 Raporty roczne KR za okres od 2019 do 2021 

 Sprawozdanie poprzedniej KR z 2019-06-06 z części 2018 roku.  

 Sprawozdanie poprzedniej KR za rok 2017, Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 

rok 2017, Protokół działania Zarządu z 06/2018 za rok 2017, Wykaz wniosków i zaleceń 

z 06.2018. Odpowiedź Zarządu na wykaz wniosków i zaleceń.   

 Sprawozdanie poprzedniej KR za okres 2012-2016. 

W celu skompletowania dokumentacji poprosiliśmy poprzedni Komisję Rewizyjną o przekazanie 
dokumentów, co bezpośrednio wynika z zapisów Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że dokumenty powinny znajdować się w biurze Związku. W biurze znajdowały się 
sprawozdanie KR w wersji papierowej za poprzednią kadencję oraz sprawozdania w wersjach 
elektronicznych KR za rok 2017 oraz 2018. Nie ma natomiast żadnej dokumentacji związanej 
z podejmowanymi uchwałami, kontrolami. 

Praca WMZJ vs obowiązujące ustawy 
Zarząd WMZJ działał zgodnie z: 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
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 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu 

Analiza Uchwał z lat 2020/2021  
KR pozytywnie ocenia podjęte przez Zarząd uchwały w latach 2020/21. 

W opinii KR były one zgodne interesem Związku i realizowały cele statutowe.  

Badaniu zostało poddane zestawienie uchwał za lata 2020/21 przekazane w formie elektronicznej 
przez biuro Zarządu.  

Sytuacja związana z COVID 
W opinii KR Zarząd WMZJ szybko i adekwatnie reagował na sytuację epidemiologiczną. 

 Uruchomił akcję pomocową dla klubów w trudnej sytuacji finansowej 

 Prezes i Skarbnik WMZJ czynnie uczestniczyli w pracach Ogólnopolskiego Zespołu Wsparcia 
Branży Jeździeckiej 

 Została uruchomiona sprzedaż w sklepie internetowych, z której dochód został przeznaczony 
na pomoc finansową w okresie pandemii. 

 Zostały ogłoszone zdalne szkolenia w celu wsparcia osób oficjalnych (trenerów, sędziów) 
które utraciły źródła utrzymania w związku z lock downem. 

 Zdecydowano o zwrocie klubom wpłat „do kalendarza” za odwołane zawody w II kw. 2020. 

 Zarząd podjął współpracę z prawnikiem w celu wypracowania wytycznych dla klubów, 
bieżące monitorowanie aktów prawnych w związku z panującą epidemią. 

KR pozytywnie ocenia działania Zarządu w obliczu pandemii. Jednocześnie uważa, że w okresie 
znoszenia obostrzeń, gdy występowały sprzeczności w wytycznych Rządu Polski z uchwałami PZJ, 
kluby, zawodnicy i trenerzy oczekiwali czytelnej wykładni przepisów obowiązujących w danej chwili, a 
Zarząd WMZJ, mimo współpracy z prawnikiem, nie był w stanie takiej interpretacji podać do 
wiadomości publicznej. W dużej mierze wynikało to z niejasnych i dynamicznie zmieniających się 
przepisów, które nie dawały możliwości jednoznacznej interpretacji WMZJ nie może tworzyć 
wiążących interpretacji, szczególnie jeśli przepisy są niejasne.  

Porządkowanie dokumentacji członków WMZJ.  
Biuro WMZJ rozpoczęło w 2021 weryfikację dokumentacji członków Związku pod kontem spełnienia 
kryteriów określonych w ustawie o sporcie. 

Art. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie brzmi: 
1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. 

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna. 

Klub sportowy musi więc być osobą prawną. (Przy czym nie zawsze tak było, bo od 1996 do 2010 
miano klubu sportowego mogła mieć nawet działalność gospodarcza osoby fizycznej). Czyli mogą to 
być: 

1. Spółka akcyjna 

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

3. Stowarzyszenie 

4. Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia wpisana do KRS i mająca odrębną 

osobowość prawną 
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5. Fundacja 

6. Spółdzielnia 

Do wszystkich klubów została rozesłana ankieta z prośbą o aktualizację danych. Proces aktualizacji na 
dzień 02.08.2021 nie został zakończony.   

Konkursy ofert na realizację imprez Mistrzowskich w roku 2021  
W związku z korespondencją otrzymaną od pana Łukasza Sikorskiego w sprawie braku regulaminu 
rozstrzygania konkursu ofert na imprezy mistrzowskie 2021 Komisja Rewizyjna przeprowadziła 
kontrolę w/w obszaru i przyjęła następujące stanowisko w protokole Nr 19/2020-12-06 

 Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach konkursu organizowanego przez Warszawsko 

Mazowiecki Związek Jeździecki powinno zawierać jasne kryteria pozwalające na obiektywne 

porównanie ofert oraz zasady rozstrzygania konkursu. Kryteria te oraz zasady powinny być 

znane wszystkim oferentom i stanowić integralną część zapytania ofertowego.  

 Wszystkie te elementy powinny być ogólnie dostępne i zamieszczone na stronie 

internetowej. 

 Zarząd może swobodnie formułować zasady konkursu, w tym ograniczać liczbę przyznanych 

organizacji imprez mistrzowskich jednemu organizatorowi, pod warunkiem, że są 

transparentne i traktują na równi wszystkich oferentów.  

Komisja Rewizyjna rekomendowała aby przy organizacji konkursu na kolejne lata uwzględnić: 

1. Stworzenie i zatwierdzenie przez Zarząd regulaminu rozstrzygania konkursu ofert na imprezy 

mistrzowskie 2021.  

2. Uwzględnienie w regulaminie ograniczenia liczby imprez rozgrywanych w jednym klubie.  

3. Wykorzystanie regulaminu konkursu ofert z 2019 na imprezy w 2020 (który KR uważa za 

najlepszy z dotychczasowych) z sugestią uproszczenia algorytmu. 

4. W konkursie ofert w następnych latach zalecamy wprowadzenie kryterium, które będzie 

uwzględniać poprawność rozliczenia się klubu z organizacji imprez mistrzowskich w latach 

ubiegłych. 

5. Ogłoszenie regulaminu na stronie internetowej WMZJ.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert konkursowych. 

7. W przypadku napłynięcia niewystarczającej liczby ofert KR rekomenduje rozstrzygnięcie 

konkursu na część imprez zgodnie z przyjętym regulaminem, a następnie ogłoszenie 

konkursu na organizację tych, które nie znalazły organizatorów w związku z przyjętym 

limitem. 

Po zapoznaniu się z rekomendacją Zarząd WMZJ przedstawiał opinię w tej sprawie i podtrzymał 
stanowisko w kwestii prawidłowości prowadzenia konkursu ofert. 

KR przyjęła do wiadomości, że kryteria wyboru oferty przedstawione były w mailu z dnia 23.11.2020 
do wszystkich oferentów oraz w ogłoszeniu na stronie internetowej. 

Przewodniczący KR obserwował obrady komisji ofertowej i przedstawił swoje wnioski w protokole 
20/2020-12-07.  

Komisja rozstrzygająca konkurs ofert omówiła protest pana Łukasza Sikorskiego oraz stanowisko 
Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęła decyzję o rozstrzygnięciu konkursu. W uzasadnieniu 
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odrzucenia protestu podała: późny termin zgłoszenia protestu, niezłożenie oferty przez pana Łukasza 
Sikorskiego, złożenie ofert przez pozostałe Kluby.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obserwujący przebieg obrad nie wniósł zastrzeżeń.  

Rozliczenie imprez mistrzowski zrealizowanych w 2020 r. 
KR przeanalizowała przesłane przez organizatorów dokumenty rozliczające organizację imprez 
mistrzowskich 2020. Szczegóły w protokole 26/2021-08-02. 

Ponieważ dokumentacja rozliczeniowa jest mało czytelna i niespójna, KR wnioskuje do Zarządu 
o opracowanie na następne lata szablonu rozliczania imprezy mistrzowskiej jako jednego dokumentu 
zawierającego: 

 Deklarowaną wysokość nagród. 

 Listę planowanych nagród finansowych z podpisami zawodników odbierających nagrody 
finansowe. 

 Dokładny wykaz wręczonych talonów z ich wartością. Mniej istotne jest, czy talon został 
zrealizowany. Odbiór powinien być kwitowany, jak przy nagrodzie finansowej. 

 Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za podział nagród rzeczowych w wyszczególnieniem 
wartości nagród za poszczególne najwyższe miejsca. 

 Faktury do sponsorów w formie załącznika z wyszczególnieniem cen oferowanych 
produktów.  

 Podsumowujące zestawienie liczbowe: suma nagród finansowych, talonów, nagród 
rzeczowych. 

Współpraca z Unią Związków Sportowych 
Komisja rewizyjna dokonała analizy zasad współpracy Warszawsko Mazowieckiego Związku (WMZJ)  

Program działa w oparciu o podpisane porozumienie pomiędzy UZS a WMZJ.  

Komisja Rewizyjna na podstawie dostępnych dokumentów stwierdziła, że rozliczenia finansowe 
prowadzonych akcji, realizowane są w ramach struktur UZSWiM oraz zawartej przez Trenera 
Koordynatora z UZSWiM umowy zlecenia wraz zakresem obowiązków. 

Uchwałą Zarządu z dnia 21.10.2019 nr 02/02/09/2019 na stanowisko trenera koordynatora 
wyznaczono Panią Agnieszkę Guzowską.  

Wszystkie przepływy finansowe realizowane są z pominięciem WMZJ i rozliczane w ramach struktur 
UZSWiM na podstawie dostarczonych przez Trenera Koordynatora dokumentów.  

Badanie tego obszaru nie jest  kompetencją Komisji Rewizyjnej WMZJ.  

 

Jakub Jurzak Witold Brodewicz Ewa Hadała-Mikołajczuk 
 


