
PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej PZSumo 

w dniu 12 maja 2018 roku w Kielcach. 
 

  Komisja zebrała się w następującym składzie: 
1/ Aleksander Wolski – przewodniczący; 

2/ Piotr Feczko – wiceprzewodniczący; 

3/ Leszek Blautenberg – sekretarz; 

4/Tadeusz Feliksiński – członek komisji; 

5/ Stefan Długosz – członek komisji. 

  Komisja skontrolowała dokumentację finansową Polskiego Związku Sumo za 

2017 rok oraz dokumentację pionu szkolenia PZSumo. 

  W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja rewizyjna stwierdza, iż 

polityka finansowa związku prowadzona była właściwie, dotacje otrzymane z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki były wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, a 

rozliczenie dotacji zostało przyjęte przez MS i T. 

  Komisja Rewizyjna ma natomiast zastrzeżenia co do decydowania o 

wydatkowaniu tzw środków własnych, zdaniem Komisji o wydatkowaniu funduszy ze 

środków własnych w kwocie powyżej 5.000, 00 złotych powinny decydować dwie osoby z 

osób uprawnionych do reprezentowania Polski Związek Sumo na zewnątrz. 

  Komisja ustaliła, że zakupionych zostało 95 pasów mawashi i 10 pokrowców 

na matę, Komisja w dniu kontroli nie otrzymała jednak materiałów dotyczących 

rozdysponowania tego sprzętu. 

  W wyniku kontroli dokumentacji szkoleniowej Komisja Rewizyjna stwierdza, 

iż powyższa dokumentacja była prowadzona wręcz wzorcowo w bardzo profesjonalny 

sposób, jednak zdaniem Komisji to trenerzy reprezentacji powinni sporządzać plany 

szkoleniowe, a Szef wyszkolenia takie plany zatwierdzać, a kontrolowaną dokumentację 

sporządzał Szef wyszkolenia czym wyręczał trenerów reprezentacji. Komisja stwierdziła 

także brak indywidualnych planów szkolenia dla reprezentantów kraju, co zdaniem 

Komisji jest obowiązkiem trenerów reprezentacji. 

Podjęte uchwały: 

Uchwała nr 1/E/2018 

Komisja Rewizyjna zaleca  Zarządowi  PZSumo  niezwłoczne podjęcie uchwały, aby o 

celowości wydatkowania środków własnych w kwocie powyżej 5.000,00 złotych 

decydowały dwie osoby z Zarządu PZSumo uprawnione do reprezentowania władz 

Związku na zewnątrz. 

Uchwała nr 2/E/2018 

 Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi  PZSumo aby to trenerzy reprezentacji sporządzali 

plany szkoleniowe kadry, zarówno  całej reprezentacji jak i indywidualne dla czołowych 

zawodników, np medalistów ME i MŚ, które następnie będą zatwierdzane przez Szefa 

Wyszkolenia. 

Uchwała nr 3/E/2018 

W związku z utraceniem części dokumentacji PZSumo, Komisja Rewizyjna zaleca 

Zarządowi zakup dwóch twardych dysków, zewnętrznych, przenośnych, celem 

archiwizacji dokumentacji PZSumo, bieżące ich uzupełnianie, (posiedzenia Zarządu 

PZsumo, Prezydium Zarządu PZsumo, Komisji Rewizyjnej PZSumo, Sprawozdawczych 

Krajowych Zjazdów PZSumo, Sprawozdawczo – Wyborczych Krajowych Zjazdów 



Delegatów PZSumo, plany szkoleniowe) i przechowywania ich w dwóch niezależnych 

miejscach . 

Uchwała nr 4/E/2018 

4/ Komisja Rewizyjna zaleca  Zarządowi zobowiązać organizatorów imprez sportowych z 

kalendarza PZSumo do sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych imprez, a 

następnie umieszczanie tych sprawozdań na stronie internetowej PZSumo. 

Uchwała nr 5/E/2018 

5/ Komisja Rewizyjna zaleca, celem przejrzystości powołań na imprezy typu ME i MŚ, 

umieszczenie na stronie internetowej PZSumo rankingów najlepszych zawodników 

wszystkich grup wiekowych i kategorii wagowych..    

Uchwała nr 6/E/2018 

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi niezwłoczne utworzenie na stronie internetowej 

Związku zakładki „Biuletyn Informacji Publicznej”, na której byłyby publikowane 

protokoły z zebrań Zarządu PZSumo, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej wraz z 

podjętymi uchwałami, w terminie 7 dni od odbycia się takiego zebrania. 

Uchwała nr 7/E/2018 

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi Polskiego Związku Sumo wdrażanie w 

funkcjonowanie PZSumo wytycznych dokumentu MS i T „Kodeks dobrego zarządzania 

dla polskich związków sportowych”. 

 

Protokół i uchwały przegłosowano w trybie głosowania elektronicznego, za przyjęciem 

głosowało 4 członków Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                              Komisji Rewizyjnej 

                                                                                        Polskiego Związku Sumo 

 

 

                                                                                               Aleksander Wolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


