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Sierpień 2022 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZJ za rok 2021 

 

W roku 2021 Komisja Rewizyjna PZJ działała w dwóch składach osobowych odpowiadającym 

kadencjom dwóch zarządów. 

Do dnia 21 września 2021 w składzie Sławomir Dudek - przewodniczący, Jacek Wolski - sekretarz, Beata 

Szuber, Marcin Jońca oraz Witold Brodewicz – członkowie. 

Podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego  
W Boszkowie przewodniczący Komisji Sławomir Dudek przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

obejmujące okres od 27 lutego 2018 do 06 września 2021. 

Od dnia 21 września 2021 w składzie Henryk Święcicki – przewodniczący, Michał Pilkiewicz wiece 

przewodniczący, Małgorzata Brodziak – sekretarz, Bogdan Zgórski i Włodzimierz Uchwat – członkowie. 

Nowo powołana Komisja Rewizyjna w roku 2021 odbyła 2 posiedzenia. Protokoły zebrań, podjęte 

uchwały oraz coroczne sprawozdania z pracy Komisji znajdują się na https://pzj.pl/komisje-polskiego-

zwiazku-jezdzieckiego/komisja-rewizyjna-pzj/ . Jedną z uchwał jest wniosek na najbliższe WZD PZJ o 

powołanie Komisji Statutowej dotyczącej m.in. ustalenia maksymalnych wysokości kwot wydawanych 

przez Zarząd oraz możliwości podpisywania umów długoterminowych bez zgody Komisji Rewizyjnej. 

W roku 2022 Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

zarządu za rok 2021 przekazując swoje uwagi na spotkaniu z Zarządem PZJ oraz w postaci załączonego 

do niniejszego sprawozdania podsumowania w formie prezentacji ppt. Komisja pozytywnie ocenia 

wykonanie budżetu PZJ z zastrzeżeniem następujących punktów: 

1. W trakcie kadencji zarządu J. Sołtysiak stwierdzono wypłacanie wynagrodzenia wybranym 3 

przewodniczącym Komisji PZJ podczas gdy inni przewodniczący komisji nie otrzymywali 

wynagrodzenia, brak zasad regulujących te wypłaty na kwotę 223 930 zł w latach 2017-2021 

(patrz załącznik slajd 4) 

2. Brak zaksięgowania przez zarząd J. Sołtysiaka kosztów nagrody dla Dionizego Polikowskiego w 

roku 2020 powoduje podwyższenie wyniku finansowego w roku 2020 o 100 000 zł (zamiast 

448 394 zł zysku powinno być 348 394 zł) oraz zaniżenie wyniku roku 2021 o 100 000 zł (zamiast 

137 447zł zysku powinno być 247 447zł) (patrz załącznik slajd 6) 

3. Zarząd J. Sołtysiaka doprowadził w Krajowym Programie Antydopingowym w latach 2018-2021 

do sytuacji, gdzie koszty przewyższały istotnie przychody o 510 172 zł. Oznacza to, że wyższe 

koszty były pokrywane z budżetu PZJ zamiast być przeznaczone na inne cele statutowe. (patrz 

załącznik slajd 7) 

4. Zarząd O. Szrajera do czerwca 2022 w Krajowym Programie Antydopingowym ma również 

koszty wyższe niż przychody na kwotę 155 454 zł przy czym od miesiąca lipca 2022 zwiększono 

z 15 do 30 zł opłaty antydopingowe od konia na zawodach ogólnopolskich co powinno 

zmniejszyć tę różnicę. (patrz załącznik slajd 7) 

5. Stwierdzono konieczność zwrotu przez PZJ części otrzymanej dotacji z tarczy finansowej 

Polskiego Funduszu Rozwoju. Jest to spowodowane nie utrzymaniem przez zarząd J. Sołtysiaka 

liczby etatów co skutkuje utratą subwencji w wysokości około 63 645,12 zł. (patrz załącznik 

slajd 9 i 10) 

6. Brak pełnej realizacji uchwały WZD zobowiązującej zarząd PZJ do wypłaty do dnia 20 września 

2021 wszystkich zaległych środków na utrzymanie biur WZJ-tów. Po przeprowadzonej analizie 
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Komisja Rewizyjna stwierdza, że uchwała nie została zrealizowana przez zarząd J. Sołtysiaka w 

wyznaczonym terminie. Po zmianie władz związku zarząd O. Szrajera wypłacił środki za cały 

2021 rok i pierwsze półrocze 2022. (zrealizowano wypłatę tylko 57 600 zł za rok 2021, brakuje 

zwrotu za rok 2020). (patrz załącznik slajd 11 i 12) 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna przesłała Zarządowi PZJ następujące 

rekomendacje i wnioski: 

1. Analiza sytuacji i przyjęcie przez Zarząd PZJ uchwał porządkujących zasady dotacji PZJ do 

utrzymania biur WZJ oraz licencji do zawodników i koni zgodnie z rekomendacjami zawartymi 

w prezentacji na slajdzie 12. 

2. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną audytu wydatków na usługi informatyczne i koszty 

utrzymania domen informatycznych pod kątem oceny zawartych umów, zakresu prac i 

prawidłowości ich realizacji. 

3. Zwiększenie przez Zarząd PZJ kontroli księgowania i tworzenia rezerw przychodów i kosztów 

do okresu w celu odpowiedniej reprezentacji wyników finansowych związku. 

4. Przygotowanie przez Zarząd PZJ budżetu umożliwiającego pokrycie kosztów Krajowego 

Programu Antydopingowego. 

5. Ustalenie przez Zarząd PZJ budżetu komisji PZJ oraz osób współpracujących, zasad rozliczania 

kosztów, w tym prac zleconych. 

6. Komisja Rewizyjna rekomenduje sprawdzenie sald dla należności powyżej 365 dni oraz 

podjęcie działań zmierzających do ściągnięcia tych należności. 

7. Wprowadzenie przez Komisję Rewizyjną nowych zasad wynagradzania członków zarządu PZJ 

za posiedzenia, delegacje i prace zlecone. Obecnie rozliczenia następują niezgodnie ze 

statutem PZJ na podstawie uchwały zarządu J. Sołtysiaka zamiast uchwały Komisji Rewizyjnej. 

 

Załącznik: „Komentarz i uwagi do sprawozdania finansowego oraz zarządu 

PZJ za rok 2021” 

 

Komisja Rewizyjna PZJ: 

Henryk Święcicki – przewodniczący 

Michał Pilkiewicz - wiece przewodniczący  

Małgorzata Brodziak – sekretarz 

Bogdan Zgórski – członek komisji  

Włodzimierz Uchwat – członek komisji 

 


