
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ PZ JUDO za okres 

29.08.2021 – 30.07.2022 (K.R.) 

 

 

1. Skład i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej 

a) w dniu 07.09.2021 roku na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna ukonstytuowała                     

się w następująco: 

Przewodniczący – Zdzisław Dałek 

V-ce przewodniczący – Andrzej Jamielniak 

Sekretarz – Marcin Niemiec 

 

b) daty zebrań i frekwencja 

07.09.2021 – 3 osoby 

05.04.2022 – 3 osoby 

30.07.2022 – 3 osoby 

 

c) Podjęto następujące uchwały: 

 Uchwała numer 1/04/2022 z dnia 05.04.2022 roku 

Regulamin Komisji rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie (3 głosy za, 0 przeciw)   

 Uchwała numer 2/04/2022 z dnia 05.04.2022 roku 

Wybór firmy do badania sprawozdań finansowych w PZ Judo. Wybrano i zatwierdzono firmę    

JRD Sp. zoo ul. Żurawia 45 00-680 Warszawa wybrano jednogłośnie (3 głosy za, 0 przeciw)  

 Uchwała numer 3/04/2022 z dnia 05.04.2022 roku 

Rozliczenie dofinansowania ze środków MSiT na poszczególne programy realizowane przez 

PZ Judo roku 2021 przyjęto jednogłośnie (3 głosy za, 0 przeciw) 

         Uchwała numer 4/07/2022 z dnia 30.07.2022 roku 

Przyjęto bilans oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego 

PZ Judo za rok 2021 (3 głosy za, 0 przeciw) 

 

1. Zarząd 

W roku 2021 zarząd PZ Judo obradował siedmiokrotnie; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

uczestniczył w stacjonarnych zebraniach Zarządu od dnia 03.09.2021roku. 

 

3. Księgowość i finanse 



Komisja Rewizyjna poddała analizie bilans oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego PZ Judo za 2021 rok. 

a) aktywa: aktywa trwałe: 106 211,67zł + aktywa obrotowe: 241 568,47zł 

b) pasywa: kapitał (fundusz) własny: 141 768,58zł + zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 

206 011,56zł 

Aktywa razem: 347 780,14zł 

Pasywa razem: 347 780,14zł 

a) sprawozdanie biegłego rewidenta zostało przygotowane zgodnie z ustawą o sporcie. 

b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Związek przepisami prawa oraz statutem 

PZ Judo 

c)  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 

z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

 

Rozliczenie dofinansowania poszczególnych programów z MSiT w 2021 roku 

a) „Ukemi – szkoła bezpiecznego upadania”: przyznane dofinansowanie w kwocie     

110 000,00zł, wykorzystano 107 441,00zł, do zwrotu kwota 2 559,00zł. 

b) „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży –                          

Młody Wielki Polak – nadzieje olimpijskie”: przyznane dofinansowanie w kwocie 

120 000zł, wykorzystano 119 313,06zł, do zwrotu 686,94zł. 

c)  „Program Super Trener – wsparcie szkolenia zawodników kadry narodowej do 

udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz 

przygotowania i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich, 

paraolimpijskich i osób głuchych poprzez wzmocnienie kadry szkoleniowej w 2021 

roku”: przyznane dofinansowanie w kwocie 150 000,00zł, wykorzystano 145 605,39zł, 

do zwrotu 4 394,61zł 

d) „Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie imprez mistrzowskich oraz 

międzynarodowych zawodów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 

2020 organizowanych w Polsce w roku 2021” - „Mistrzostwa Europy Judo Kata 

2021”: przyznane dofinansowanie w kwocie 40 000zł, wykorzystano 40 000zł, do 

zwrotu 0zł. 

e) „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 

przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 

2021 roku”: przyznane dofinansowanie w kwocie 198 750,00zł, wykorzystano             

198 750,00zł, do zwrotu 0zł 



f) „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie 

centralne”: przyznane dofinansowanie w kwocie 2 796 559,00zł, wykorzystano       

2 787 162,81zł, do zwrotu 9 396,19zł. 

g) „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie 

grupowe w SMS”: przyznane dofinansowanie w kwocie 247 000,00zł, wykorzystano 

239 636,00zł, do zwrotu 7 364,00zł. 

h) Przygotowania zawodników Kadry Narodowej do udziału w Igrzyskach 

Olimpijskich oraz przygotowania i udział w Mistrzostwach Świata i Europy w 

sportach olimpijskich w 2021 roku: przyznane dofinansowanie w kwocie        

2 800 000 000 zł. wykorzystano 2 796 799,20zł. do zwrotu 3 200,80zł. 

 

W świetle powyższego dokonano zwrotu do MSiT na łączną kwotę: 27 601,54zł 

4. Dochody własne PZ Judo  

Stan konta na dzień 31.12.2021 wynosi 186 722,98zł 

 

a) w roku 2021 odbyły się w Polsce Mistrzostwa Europy w Kata  

zysk z tej imprezy to kwota 31 979,01zł (netto) 

 

Brak zadłużeń wobec podmiotów zewnętrznych 

 

5. Zalecenia i uwagi 

5.1 Ustalić harmonogram realizacji uchwał Kongresu Sprawozdawczo – Wyborczego  

PZ Judo z dnia 29.08.2021 roku. 

5.2 Zweryfikować planowanie, preliminowanie i obsługę realizacji zadań celem uniknięcia 

zwrotów do MSiT 

5.3 Dochody własne PZ Judo pozyskiwanie i wydatkowanie środków zostaną poddane 

szczegółowej analizie na koniec 2022 roku. 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Judo zatwierdzono: 

Uchwałą numer 5/08/2022 

 

                                                                                              Za Komisję Rewizyjną 

                                                                                       Przewodniczący  

Zdzisław Dałek 


