
PROTOKÓŁ Nr 1/2019 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej PZSumo 

w dniu 11 maja 2019 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. 

 

  Komisja skontrolowała dokumentację finansową Polskiego Związku Sumo za 

II pólrocze  2018 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. Całkowita ocena polityki finansowej 

Zarządu Polskiego Związku Sumo przez Komisję Rewizyjną nastąpi po zbadaniu 

sprawozdania finansowego za 2018 rok  przez biegłego rewidenta. 

  W wyniku kontroli dokumentacji szkoleniowej Komisja Rewizyjna stwierdza, 

iż powyższa dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Komisja stwierdziła także 

ponownie jak w roku ubiegłym, brak indywidualnych planów szkolenia dla 

reprezentantów kraju, co zdaniem Komisji jest obowiązkiem trenerów reprezentacji. 

Zdaniem Komisji Szczególnie zawodnicy otrzymujący stypendia sportowe powinni mieć 

indywidualne plany szkolenia i  powinno się od nich wymagać większego zaangażowania 

w proces szkoleniowy. 

  Ponadto, wbrew zaleceniom Komisji, brak, na stronie internetowej PZSumo,  

w dalszym ciągu komunikatów organizacyjnych imprez z kalendarza PZSumo oraz 

sprawozdań organizatorów z przeprowadzonych imprez. 

  Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili także, że umieszczony na stronie 

internetowej ranking nie obejmuje grup wiekowych kadet, kadetka , młodzik i 

młodziczka, a w pozostałych grupach nie jest na bieżąco uaktualniany. 

  Podjęte uchwały: 

Uchwała nr 1/2019 

Komisja Rewizyjna  Polskiego Związku Sumo, na podstawie statutowych uprawnień, 

wybrała, do zbadania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Sumo, Biuro 

Audytorsko – Księgowe Barbara Rafalska, numer ewidencyjny 3252, 00-738 Warszawa 

ul. Sielecka 57/44. 

 Głównym kryterium wyboru była oferowana cena, znacznie niższa od pozostałych 

oferentów.    

  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 2/2019 

 Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi  PZSumo aby trenerzy reprezentacji sporządzali 

plany szkoleniowe indywidualne dla czołowych zawodników, np medalistów ME i MŚ, 

szczególnie objętych systemem stypendialnym, które następnie będą zatwierdzane przez 

Szefa Wyszkolenia. 

  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 



Uchwała nr 3/2019 

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. 

  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 4/2019 

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

uaktualnienie i prowadzenie na bieżąco, na stronie internetowej PZSumo rankingów 

najlepszych zawodników wszystkich grup wiekowych i kategorii wagowych. 

  Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                              Komisji Rewizyjnej 

                                                                                        Polskiego Związku Sumo 

 

 

                                                                                               Aleksander Wolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


