
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  Polskiego Związku Jeździeckiego
za okres od  5 czerwca 2019r.  do 16 września 2020r.

Komisja Rewizyjna  w okresie sprawozdawczym składała z 5 członków: 
Sławomir Dudek – Przewodniczący
Jacek Wolski  - Sekretarz
Beata Szuber
Marcin Jońca
Witold Brodewicz
1. 
Komisja  Rewizyjna  w  okresie  sprawozdawczym   roku   prowadziła  prace  gównie  w  trybie
elektronicznym podejmując uchwały publikowane na stronie PZJ  w zakładce Komisja Rewizyjna . 

 Ponadto 11 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji w siedzibie Związku podczas którego
dokonano przeglądu  dokumentów Związku o które wnosiła wcześniej Komisja. 

W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  podjęła  następujące  uchwały   i  stanowiska  w  trybie
głosowania elektronicznego:
1. Uchwała  z  4  września  2019  r.  w  sprawie  stanowiska  Komisji  dotyczącego   drużynowych

kwalifikacji olimpijskich do IO Tokio w dyscyplinie skoki przez przeszkody 
2. Uchwała z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie działań PZJ dotyczących minimalizowania skutków

epidemii COVID-19,
3. Stanowisko Komisji z 23 czerwca 2020 r. w sprawie kosztów ponoszonych przez organizatorów

zawodów jeździeckich. 
Uchwały i  stanowiska, zostały  przyjęte po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentami  o które
wnosiła Komisja do Zarządu PZJ. 

 2.
W sprawach gdzie  ze  strony Zarządu Komisja  nie  otrzymała  wyczerpujących  informacji  Komisja
złożyła wnioski do Ministra Sportu o wykładnie  przepisów na podstawie których  funkcjonuje PZJ. 
Na wniosek  Komisji z 14 lipca  w dniu 5 sierpnia Minister Sportu  udzielił  odpowiedzi dotyczącej
kompetencji  organów PZJ  w zakresie  kupna  nieruchomości  z  przeznaczeniem na  siedzibę  władz
Związku. Minister Sportu  nie przyznał racji argumentom Komisji i uznał, że na podstawie  zapisów
Statutu PZJ  Zarządowi PZJ przysługuje kompetencja  podejmowania wszystkich  spraw dotyczących
zarządzaniem  majątkiem  i  funduszami  Związku,  w  tym  także,  zdaniem  Ministra  Sportu  do
podejmowania  decyzji  odnośnie  podpisywani  umów,  z  których  wynikają  prawa  i  obowiązki
majątkowe dla Związku. 
W tej  sprawie Komisja  nie  uzyskała  do chwili  obecnej  żadnych  istotnych informacji  dotyczących
wykonania  uchwały   U/2889/5/Z/2020  z  dnia  2  lipca  2020  r.  dotyczącej  kupna  nieruchomości  z
przeznaczeniem na biura PZJ. 
W opinii Komisji  Rewizyjnej stanowisko Ministra Sportu wskazuje także na brak istotnych z punktu
zabezpieczenia  interesów Związku regulacji  prawnych  w  Statucie  PZJ   dotyczących   wskazania
zakresu  czynności  przekraczających  zakres  zwykłego  zarządu.   Regulacja  ta   powinna  m.in.
zabezpieczać związek  przed takimi decyzjami Zarządu  jakie miały miejsce w nieodległej  historii
PZJ np.  sprzedaży udziałów majątkowych.    
Komisja  Rewizyjna  nie  oceniła   działań   Zarządu  w  sprawie  zakupu  nieruchomości   i  skutków
finansowych dla PZJ związanych z nabyciem nieruchomości na cele statutowe. 

3.
Kolejną  sprawą  jaka  miała  miejsce  o  ostatnich  miesiącach   była  informacji  Ministra  Sportu,  na
wniosek  Komisji   dotycząca  terminu  obowiązywania  zaświadczeń  lekarskich  umożliwiających
uczestnictwo  we  współzawodnictwie  sportowych.  To  działanie  Komisji   podyktowane  było
pojawieniem się komunikatu Kolegium Sędziów, którego treść  nie odpowiadała  przepisowi  art. 31
m ust 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i
zwalczeniem  covid-19,  innych  chorób  zakaźnych   oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych
(Dz,U. poz, 374, z późn. zm.). Ponadto Komisja złożyła wniosek do Zarządu  31 lipca 2020 r. w tej
sprawie oczekując podania  podstawy prawnej  jaka stała u podstawa  wydania komunikatu przez
Kolegium  Sędziów  PZJ.   Minister  Sportu  7  sierpnia  poinformował  Komisję,  że  aktualnie



obowiązujące przepisy   wskazują,  „że orzeczenie lekarskie,  którego ważność upłynęła po dniu 7
marca 2020 r. zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni  od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”. 
Niestety Komisja Rewizyjna nie otrzymała od Zarządu Związku odpowiedzi na to wystąpienie.
Ostatni  w tej  sprawie wniosek Komisji  do Zarządu o korektę stanowiska Zarządu PZJ w sprawie
ważności badań lekarskich został złożony 14 sierpnia 2020 r. 
Działanie to również nie spotkało się jakakolwiek reakcją Zarządu PZJ. 

4.
W dniu  14  sierpnia  2020  r  na  posiedzeniu  Komisji  w  siedzibie  PZJ,   Komisja  dokonała  oceny
przedłożonych przez biuro PZJ dokumentów dotyczących Związku, w szczególności:
1. Postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uchylenia Uchwały  nr U/2609/13/Z/2019

z  dnia  6,7.10.2019  roku  „Wysokość  kar  umownych  za  nieprawidłowości  odnotowane  w
sprawozdaniu delegata weterynaryjnego  z Zawodów Jeździeckich”, oraz informacji dotyczącej
złożonego zażalenia na to postanowienie

2. Wykaz  opłat  porządkowych,  wcześniej   kar  umownych   (Uchwala  U/2351/3/Z/2019  z  dnia
23.03.2019, zmiana U/2609/13/2019) w okresie od 23 marca 2019 r. do końca 2019 roku.

3. Zestawienie delegacji oraz kosztów tych delegacji związanych z uczestnictwem przedstawicieli
PZJ na forum FEI oraz EEF wraz ze sprawozdaniami z tych delegacji.

4. Dokumentacją  konkursu,  który  został  unieważniony  uchwałą  Zarządu  U/2716/1/E/2020
dotyczącego organizacji MP i PP w 2021 roku i latach dalszych., (treść ogłoszenia o konkursie,
oferty jaki zostały przesłane do PZJ, protokół z oceny ofert) oraz stanem rozliczeń miedzy PZJ a
uczestnikiem tego konkursu w okresie prowadzonego postępowania konkursowego.

5. Przepływów  finansowych  na   koncie   księgowym   PZJ  dla  kontrahenta:  Lucyna  Sołtysiak,
działalność gospodarcza pod firmą "Ach to tu" w latach 2016-2020

6. Dokumentów związanych z umową zawartą przez PZJ na zakup odzieży sportowej dla członków
kadry narodowej PZJ w latach 2018-2019

7. Dokumentów  dotyczących  aktualnego  stanu  umowy  dzierżawy  biura  PZJ  -  siedziby  PZJ  w
Warszawie 

8. Dokumentów dotyczących aktualnego stanu umów (umowy), także stanu zatrudnienia, dotyczącej
obsługi biura PZJ znajdującego się poza Warszawą, 

9. Dokumentów  dotyczących  inicjatyw  Zarządu  PZJ  w  zakresie  realizacji  postanowień  ustaw
regulujących  konsekwencje  wprowadzenia  stanu epidemii  (przepisy „tarczy antykryzysowej”)
dotyczących statutowej działalności związku w tym zabezpieczenia funkcjonowania biura PZJ w
realizacji obsługi członków PZJ na dotychczasowym poziomie jakości.

10. Stanu  realizacji uchwał Walnego  Sprawozdawczego Zjazdu PZJ z dnia 18 czerwca 2019 roku
 
4.1 
Komisja   zapoznała  się   wynikiem  pracy  biegłego  rewidenta,  który  przeprowadził   badanie
sprawozdania finansowego. Wynik finansowy Związku,  wynikający ze sprawozdania finansowego,
został przez biegłego potwierdzony jako wynik  realizowany na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg  rachunkowych.   Na  podstawie  przedkładanych  dokumentów do  kontroli  podczas  posiedzeń
Komisji  Rewizyjnej oraz wyjaśnień składanych  przez  pracowników biura PZJ Komisja Rewizyjna
stwierdza, że dział księgowości biura PZJ działa  prawidłowo.

4.2 
Komisja  Rewizyjna  dokonała  na  podstawie   dokumentów   finansowych  przedstawionych  przez
Zarząd,  w  tym  sprawozdania  finansowego  za  2019  roku,  sprawozdaniem  niezależnego  biegłego
rewidenta   oceny budżetu  PZJ  w  2019  roku.   Komisja  oceniła  wykonanie  budżetu  za  rok  2019
pozytywnie. Osiągnięty wynik finansowy przez związek  za rok ubiegły i rok 2019  wskazuje, że
sprawy finansowe PZJ, Zarząd prowadzi w sposób stabilny i dający  minimalne ryzyko związane z
kłopotami finansowymi jakie niesie aktualna sytuacji  w gospodarce.

W załączeniu  Komisja  przedkłada  Uchwałę  w sprawie oceny wykonania przez Zarząd PZJ
rocznego budżetu PZJ z a 2019 r.  oraz zestawienie  wybranych wyników finansowych w okresie lat
2013-2019.



Komisja  Rewizyjna wnosi  do  Delegatów Zjazdu  Sprawozdawczego  PZJ  wniosek o  przyjęcie
Sprawozdania finansowego PZJ za rok 2019. 

4.3
Komisja Rewizyjna zapoznała się z zestawieniem delegacji zagranicznych oraz kosztami związanymi
z tymi  wyjazdami  poniesionymi  przez Związek.  W stosunku do roku 2018 w roku 2019  koszty
związane z uczestnictwem przedstawicieli PZJ na forum FEI oraz EEF wzrosły o 31,3% i wyniosły 30
514,95 zł.  (w roku 2018 była  to kwota 23 246,02 zł.).  Zwiększenie tych  kosztów znajduje swoje
racjonalne uzasadnienie w niezbędnych podróżach do Moskwy i Aten, co było zawiązane z walką
polskiej drużyny skoczków o olimpijski awans na Letnie Igrzyska Olimpijskie – Tokio 2020. 
Niestety zalecenie Komisji Rewizyjnej by wszystkie wyjazdy przedstawicieli PZJ na forum FEI oraz
EEF zakończone zostały sprawozdaniem z wyjazdu zawierającym oprócz daty i celu wyjazdu oraz
jego kosztów również główne tezy stanowiska PZJ w temacie  spotkania  oraz krótkie  streszczenie
wystąpienia przedstawiciela PZJ zostało przez Zarząd Związku oraz niektóre osoby delegowane do
takich wyjazdów całkowicie zignorowane. Z wyjazdu Prezesa PZJ do Moskwy w terminie 25 – 26
kwietnia 2019 roku nie sporządzono takiego sprawozdania. Na 6 wyjazdów Sekretarza Generalnego w
roku 2019 dostarczono jedynie 5 kartek udających sprawozdanie z wyjazdów. Brakuje sprawozdania z
wyjazdu  z  18  sierpnia  2019  roku  do  Anatalaya  w  Turcji.  Żadna  z  przedstawionych  kartek  nie
zawierała informacji o stanowisku Związku w temacie wyjazdu oraz brak w niej było podstawowych
tez wystąpienia przedstawiciela Związku. Skwitowanie każdego wyjazdu, nawet jednodniowego, taką
samą za każdym razem formułką:
„Podczas  wszystkich  dni  byłem  w  stałym  telefonicznym  kontakcie  z  Prezesem  PZJ  i  na  bieżąco
zdawałem relacje o istotnych punktach poruszanych podczas obrad. Następnie na zebraniu Zarządu
PZJ  przedstawiłem  w  skrócie  najistotniejsze  sprawy  poruszane  podczas  obrad.”  
jest przykładem kompletnego lekceważenia zaleceń Komisji Rewizyjnej przez pracownika Związku,
Sekretarza Generalnego. Ponadto jest to też poświadczenie nieprawdy przez Sekretarza Generalnego,
bowiem w sprawozdaniach z zebrań Zarządu PZJ nie ma żadnego śladu świadczącego o tym, że po
powrocie z zagranicznej delegacji przedstawił on „w skrócie najistotniejsze sprawy poruszane podczas
obrad”. 

4.4
Komisja  rewizyjna  zapoznała  się  zestawieniem przepływów  finansowych  w  latach  2016-2020 na
księgowym koncie  PZJ dla kontrahenta: Lucyna Sołtysiak, działalność gospodarcza pod firmą "Ach
to tu". Z analizy dokumentów wynika, że  w roku 2019 faktury wystawione przez firmę „Ach to tu”
dotyczą  noclegów  lekarza  weterynarii  Jerzego  Urbańskiego,  który  nocował  w  Lesznie  podczas
wypełniania swoich obowiązków lekarza pobierającego materiał do testów antydopingowych podczas
zawodów rozgrywanych w Lesznie. Z usług tego hotelu skorzystali w 2019 roku również  uczestnicy
kursu sędziów FEI oraz prowadzący go sędzia zagraniczny. Za każdym razem wybór miejsca noclegu
nie wynikał z narzucania tego wyboru przez Związek. 

5.
Komisja  Rewizyjna   zapoznała  się  z  działaniami  Biura  PZJ  w  zakresie   uzyskania  wsparcia
finansowego związanego z realizacją  pakietu przepisów Covid-19”. Związek  zawarł porozumienie  w
sprawie warunków  i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru pracy  20  kwietnia
2020 r.  z pracownikami PZJ  dotyczące obniżenia  wymiaru pracy oraz obniżenia  o 20% wysokości
dotychczas przysługującego wynagrodzenia.  Związek uzyskał  subwencje  (tarcza antykryzysowa)z
Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości  175.751,64 zł  ,  oraz  79.398,69 zł   z  Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.  

6.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami  komisji PZJ: Komisji Weterynaryjnej - przewodniczący
Tomasz  Stężycki,  Komisji  Ujeżdżenia  –  przewodnicząca  Monika  Słowik,  Komisji  Skoków  –
przewodniczący   -  Robert  Sydow,  komisji  WKKW  –  przewodniczący  ,  Kolegium  Sędziów
-przewodniczący  Jacek  Wisłocki  (do  17  lipca  2019  r.)  i  Stanisław Helak,  Komisja  Powożenia  –
przewodniczący  Marek Zaleski, Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży – Marta Stołowska-Lubońska,
Kapituł Odznaczeń  - przewodniczący Jacek Świgoń. Należy z uznaniem podkreślić zaangażowanie



kilkudziesięciu osób pracujących  w komisjach związku godzących pracę społeczną  na rzecz sportu
jeździeckiego z aktywnością zawodową i rodziną.  

7.
Komisja Rewizyjna  w sprawozdaniu za ubiegły rok podnosiła kwestię właściwego działania systemu
informatycznego. Efektem pracy minionego roku w obszarze systemu informatycznego Związku  jest
modernizacja strony internetowej PZJ,  która  w stanie obecnym wymagająca dalszych nakładów.  W
opinii  Komisji  Rewizyjnej   nie  byłoby  błędem gdyby  funkcjonowanie  nowej  strony internetowej
Związku odbyło się w taki sposób, żeby przy zachowaniu pełnej funkcjonalności starej wersji nowa
strona  udostępniona  była  środowisku  jako  wersja  „beta”.  Pozwoliłoby  to  na  zebranie  recenzji
pozwalając  by  jej  ostateczna  wersja  nowej  strony  Związku  została  dopasowana  do  wszystkich
oczekiwań środowiska. 

8.
W dniu 11 kwietnia 2020 roku Pan Prezes wystosował do środowiska swój „List otwarty”, w którym
oprócz połajanki dla Komisji Rewizyjnej, opisując kwestię potencjalnej pomocy udzielonej członkom
Związku  będących  w  trudnej  sytuacji  z  powodu  ograniczeń  wywołanych  przez  pandemię
koronawirusa Covid zawarł następujące zdanie:

„(...)  Tak  naprawdę  w  potrzebie  może  być  procentowo  niewielka  ilość  klubów  lub  ośrodków
jeździeckich nie zawsze działających w strukturach PZJ a często na czarno.(...)”

W opinii Komisji Rewizyjnej powyższe twierdzenie nie tylko nie znajduje potwierdzenia w faktach,
ale  umieszczone  na  internetowej  stronie  Związku  jako  stanowisko  jego  Prezesa  jest  wielce
niebezpieczne dla całego Związku i  jego członków.  Może bowiem u zewnętrznych  obserwatorów
tworzyć nieprawdziwe i krzywdzące wrażenie, że polskie środowisko związane ze sportami konnymi
tworzone jest przez „cwaniaków” i „hochsztaplerów” działających w „czarnej strefie”. 
Dlatego też Komisja Rewizyjna wystosowała do Pana prezesa pismo z odpowiedzią na jego „List
otwarty”.  Nie opublikowaliśmy tego pisma nie chcąc zaogniać atmosfery.  W piśmie tym Komisja
Rewizyjna PZJ ZJ oczekiwała, że Pan Prezes w jak najkrótszym czasie zamieści na oficjalnej stronie
Związku stosowne sprostowanie w tej kwestii. Niestety, pomimo wielokrotnych rozmów na ten temat,
Pan Prezes nie uznał za stosowne wyprostowanie tej sprawy.
W opinii Komisji Rewizyjnej działanie takie jest absolutnie niedopuszczalne.

9.
Komisja  Rewizyjna,  mając  na względzie  zmianę  przepisów prawa spowodowaną  wprowadzeniem
stanu zagrożenia epidemicznego Covid -19,  uzyskała  w Ministerstwie Sportu informację dotyczącą
interpretacji  przepisów umożliwiających wydłużenie kadencji władz polskich związków sportowych.
Zgodnie z ta informacją niezależnie od przedłużenia kadencji   do 30 września 2021 roku na podstawie
ustawy   polski  związek  sportowy   (także  PZJ)  ma  możliwość  wcześniejszego  przeprowadzenia
wyborów do swoich władz związkowych zgodnie z przypisanymi kompetencjami. O wyborze  władz
(tryb oraz zasady ich wyboru) każdy związek określa w przepisach stanowiących w statucie związku. 

 
Warszawa,   29 sierpnia  2020 roku

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZJ
Sławomir Dudek





Lp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 359,42 zł       3 427,10 zł       3 814,60 zł       3 383,52 zł                     4 305,20 zł            5 129,60 zł            5 192,90 zł 

1a            320,66 zł            310,20 zł            183,72 zł               196,93 zł               343,41 zł               294,74 zł               129,90 zł 

1b            883,67 zł        1 128,30 zł        1 033,57 zł            1 003,68 zł            1 151,57 zł               822,48 zł            1 185,94 zł 

1c            306,69 zł            351,43 zł            392,71 zł               352,40 zł               365,20 zł            1 224,32 zł            1 153,26 zł 

1d            297,90 zł            340,83 zł            380,93 zł               370,81 zł            1 483,28 zł            1 932,16 zł            2 122,89 zł 

1e            550,92 zł        1 290,40 zł        1 817,38 zł            1 459,79 zł               420,86 zł               321,66 zł               600,91 zł 

2 2 611,37 zł       3 890,80 zł       4 215,60 zł       3 585,89 zł          3 131,98 zł          3 364,49 zł          2 962,20 zł          

3 2 968,13 zł       3 330,78 zł       3 796,26 zł                  3 300,95 zł 7 071,51 zł          7 427,31 zł          7 427,31 zł          

3a 676,06 zł          813,65 zł          1 185,65 zł       1 082,69 zł          5 446,99 zł          5 161,87 zł          5 478,25 zł          

3b 1 070,90 zł       1 069,09 zł       828,93 zł          632,00 zł              709,18 zł              858,54 zł              883,74 zł              

4 2 646,20 zł       3 965,72 zł       4 190,06 zł       4 003,56 zł          135,72 zł              282,70 zł              104,50 zł              

A 5 032,4 zł         7 324,8 zł         8 035,0 zł         7 024,87 zł          7 207,04 zł          8 052,31 zł          8 155,10 zł          

B 5 629,4 zł         7 309,6 zł         8 012,4 zł         7 307,90 zł          7 228,55 zł          7 714,67 zł          7 826,74 zł          

C 597,0 zł-            15,2 zł              22,6 zł              283,03 zł-             21,51 zł-               337,64 zł             328,36 zł             

Wybrane elementy sprawozdań finansowych PZJ  - 2013-2019   (w tys. zł)

składniki rachunku zysków i stat

A. Przychody 

Przychody ze sprzedaży  
(statutowe),  w tym:

 składki członkowskie

opłaty rejestracyjne  i licencje 

sprzedaż paszportów  krajowych i 
zagranicznych koni

organizacja  zawodów  jeździeckich

pozostałe przychody operacyjne

wynik finansowy

B.  Koszty

koszty działalności statutowej, w tym:

usługi obce

wynagrodzenia - pracownicy biura
pozostałe koszty  operacyjne  , w 
tym: rozliczenie dotacji 

przychody ogółem

koszty ogółem

pozostałe przychody  operacyjne (w 
tym dotacje)



Lp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 864 040 zł       2 571 234 zł       3 351 684 zł       3 633 000 zł       2 737 762,64 zł     2 830 246,63 zł     2 962 000,00 zł     

1 864 000 zł           1 229 875 zł        1 356 493 zł        2 045 000 zł              1 291 552,66 zł       1 300 000,00 zł       1 122 200,00 zł 

2a 124 040 zł           125 000 zł           120 000 zł           100 000 zł           58 900,00 zł           56 990,00 zł           50 000,00 zł           

2b 200 000 zł           585 052 zł           247 842,58 zł         

2c 576 000 zł           322 167 zł           1 055 597 zł                   1 079 000 zł 969 467,40 zł         1 039 456,63 zł      1 050 000,00 zł      

3 100 000 zł           309 140 zł           476 695 zł           209 000 zł           250 000,00 zł         270 000,00 zł         

4 198 000 zł           200 000 zł           170 000,00 zł         183 800,00 zł         170 000,00 zł         

300 000,00 zł         

144 900 zł           

5 746 470 zł           1 094 486 zł        516 816 zł           -  zł                    394 217 zł               

2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej; w tym:

 OSSM Drzonków

Dotacje  uzyskane przez Polski Związek  Jeździecki  w latach 2013 - 2019 - zestawienie zbiorcze

dotacja 

Suma dotacji M S i T

Organizacja  przygotowań  
zawodników kadry  do udziału w MŚ, 
ME w dyscyplinach olimpijskich

program Talent:  (Jun, mł j.)   - 
zawody międzynarodwe

przygotowanie i udział  reprezentacji  
(jun.i mł.j.) w zawodach 
międzynarodowych

przygotowanie KN  do  IO - Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej 2019 
OOM - 2015

Środki Unijne / 2017 - wpłata FEI   -
ME WKKW

pozostałe,  w tym sporty 
nieolimpijskie

Organizacja  przygotowan do igrzysk 
raraolimpijskich, MŚ, ME, innd kwoty 
dotyczące sportu osób 
niepełnosprawnych


