
 
Protokół  nr  1/2018  z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej – Warszawa 10 - 11.01.2018 

WYKAZ UCHWAŁ Z KONTROLI  10-11.01.2018 r. 
 
Uchwała nr 01/1/2018 

1. Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi PZ Judo podjęcie na najbliższym posiedzeniu uchwały 
wykreślenia z listy członków  niezarejestrowanego Klubu KSW Opole widniejącego na liście 
członków.  

2. Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi PZ Judo wysłanie listem poleconym członkom Związku 
/Klubom/ ostatecznego wezwania do uregulowania zapłaty z tytułu udziału zawodniczek/ów 
w zawodach międzynarodowych. W przypadku braku rozliczenia z powyższych zobowiązań 
zaleca się rozważenie niepowoływania zawodniczek/ów z powyższych klubów na centralne 
akcje szkoleniowe finansowane z środków PZ Judo.  

3. Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi wysłanie Członkom /Klubom/ posiadającym  
zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek członkowskich za 2017 r. listem poleconym 
wezwania do uregulowania zaległości wraz z ostrzeżeniem o wszczęciu wobec Członków, 
którzy nie uregulują zobowiązań procedury statutowej do skreślenia Członka włącznie .  

 
Uchwała nr 02/1/2018 
Komisja Rewizyjna /z uwagi na Kongres sprawozdawczy/ zaleca Zarządowi PZ Judo w terminie do 
15 kwietnia 2018 r.: 

1. założenie nowej  aktualnej bazy danych wszystkich członków  Związku, 
2. uporządkowanie dokumentacji rejestracyjnej w sposób umożliwiający kontrolę dokumentacji 

zarejestrowanych członków,  
3. wyjaśnienie sprawy Klubu  UKS Herkules /uchwałą Zarządu cofnąć wykluczenie, lub dokonać 

zwrotu dokonanej wpłaty/. 
 
Uchwała 03/1/2018 
Komisja Rewizyjna w terminie do dnia 28.02. 2018 zaleca Zarządowi: 

1. przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, 
2. założenie niezbędnej dokumentacji /ewidencji/ środków trwałych umożliwiającej w każdym 

momencie stwierdzenie aktualnego stanu, stanu wykorzystania i osób użytkujących te środki. 
 
Uchwała 04/1/2018 
Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi uporządkowanie wszystkich kwestii związanych z: 

1. aktualną prawidłową rejestracją organizacji przebiegu zadań szkoleniowych /preliminarze, 
rozliczenia itp./. 

2. zabezpieczeniem posiadania w biurze PZ Judo dokumentacji merytorycznej umożliwiającej 
analizę planów szkoleniowych  i ocenę ich realizacji.  

 
Uchwała 05/1/2018 
Komisja Rewizyjna zaleca natychmiastowe opracowanie i wdrożenie merytorycznej dokumentacji 
niezbędnej do oceny bieżącej pracy pracowników działu szkolenia /trenerów/. 

 
Uchwała 06/1/2018 
Komisja Rewizyjna ponownie wzywa Zarząd do analizy stanu realizacji uchwał Kongresów i zaleceń 
Komisji Rewizyjnej. Komisja zaleca przedstawienie w trybie pilnym planu działań związanych z 
realizacją tych uchwał i zaleceń. 
 
Uchwała 7/1/2018 
W związku z brakiem prawidłowego regulaminu dyscyplinarnego i brakiem jakichkolwiek działań ze 
strony Komisji Dyscyplinarnej wybranej 18.12.2016 r. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd 
Związku do: 

1. opracowania nowego regulaminu dyscyplinarnego PZ Judo i przedstawienie go do 
konsultacji Członków do dnia 15.03.2018r.  

2. opracowania ostatecznej redakcji tekstu do dnia  20.04.2018r.. 
3. przedstawienie skonsultowanego regulaminu zgodnie z § 23 pkt.9 statutu pod głosowanie 

podczas Kongresu Sprawozdawczo Statutowego w dn. 27.05.2018 roku. 



 
Uchwała 8/1/2018 
W związku z brakiem inicjatywy i efektywnej działalności Komisji Odznaczeń (komisja podlegająca 
gestii Zarządu), Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o:  
1. odwołanie Komisji Odznaczeń, 
2. uchylenie dotychczasowego regulaminu działania Komisji oraz regulaminu odznaczeń, 
3. powołanie nowej Komisji Odznaczeń w min 3  osobowym składzie,  
4. zobowiązanie nowej Komisji do przygotowania w terminie do 15.03.2018 r. projektu nowego 

regulaminu działania i regulaminu przyznawania wyróżnień, nagród i odznaczeń.  
5. poddanie regulaminów konsultacji i opracowanie ostatecznej wersji do 20.04.2018. 
6. zobowiązanie nowej Komisji Odznaczeń do  

• ustalenia i zweryfikowanie list osób dotychczas odznaczonych w PZ judo, 

• wystąpienie z wnioskami o odznaczenia państwowe, resortowe, inne dla osób zasłużonych w 
działalności 60-ciolecia w terminach pozwalających na ich wręczenie np. w grudniu 2018r. 

 
Uchwała 9/1/2018 
Komisja ponownie zaleca zarządowi założenie książki protokołów z posiedzeń zarządu wraz z zał., 
oraz rejestru uchwał umożliwiającego kontrolę realizacji ich wykonania. 
 
Uchwała 10/1/2018  
Komisja zaleca wywiązanie się z obowiązku odpowiedzi na skierowaną do Związku zaległą 

korespondencję. 

Uchwała 11/1/2018  
Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego opracowania na rok 2018 planu 
wydatkowania środków własnych, oraz wykazania tych środków w  preliminarzach poszczególnych 
akcji.  
 

Uchwały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu 25.01.2018 r. 
 
 


