
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO NR 1/2021 Z DNIA 22/05/2021

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego 
za okres 1.06.2020 – 31.05.2021 r. 

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: 
1. Marek Adamowicz – Przewodniczący
2. Przemysław Zawal - Sekretarz

W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  Rewizyjna  realizowała  swoje  zadania  statutowe  w
następujący sposób:
- przeprowadzanie posiedzeń, głosowań Komisji oraz uchwalanie uchwał
- kontrola wybranych elementów funkcjonowania Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Szachowego
- analiza gospodarki finansowej Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego oraz 
sprawozdań finansowych

Poniższe  sprawozdanie  obejmuje  następujące  obszary  działalności  Warmińsko-Mazurskiego
Związku Szachowego: 
1. Działalność Zarządu  Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego
2. Gospodarkę finansową Związku

Ad. 1. W zakresie realizacji zadań statutowych Komisja Rewizyjna stwierdza, że: 

W  okresie  sprawozdawczym  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Szachowego  dbał  w
ramach swoich możliwości o realizację zadań statutowych. Posiedzenia Zarządu odbywały się z
wystarczającą częstotliwością,  podejmowane uchwały publikowane są regularnie na stronie
internetowej związku. Zarząd korzysta z głosowania elektronicznego. W analizowanym okresie,
ze  względu  na  pandemię  koronawirusa,  życie  szachowe  w  województwie  zostało  niemal
całkowicie sparaliżowane, nie odbyła się znaczna część turniejów, w tym m.in. organizowane
przez WMZSzach mistrzostwa województwa juniorów. Jedna czwarta klubów szachowych nie
uregulowała swoich zobowiązań finansowych wobec PZSzach i WMZSzach za lata 2020-2021,
kilka z nich zapłaciło zaległości  w terminie od stycznia do kwietnia 2021. Odbyło się jedno
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Delegatów,  na  którym  z  inicjatywy  Zarządu,  delegaci
zatwierdzili  sprawozdanie finansowe za rok 2019. Zarząd przedstawił Komisji  sprawozdanie
finansowe za rok 2020., które zostało wysłane do stosownych instytucji. Dodatkowych kontroli
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Komisja nie przeprowadzała, ponieważ bieżąca analiza finansów Związku wykazuje znikomą
wartość  przepływów  pieniężnych  oraz  niewielkie  własne  zasoby  finansowe.  Komisja  nie
stwierdziła uchybień w działalności Zarządu i Związku w analizowanym okresie.

Ad  2.  W  zakresie  gospodarki  finansowej  komisja  stwierdza,  że  jest  ona  prowadzona
prawidłowo.  Księgowość  jest  prowadzona  zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości.  Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Szachowego  zatwierdził  dokumenty  finansowe  w
wymaganym terminie oraz podjął uchwałę dotyczącą pokrycia powstałej straty z zysku z lat
ubiegłych.  Nie  budzi  ona  zastrzeżeń  Komisji.  Pomocnicza  opinia  biegłego  rewidenta
(zasięgnięta przez Komisję we własnym zakresie) na temat gospodarki finansowej podmiotów
prawnych  o  niewielkiej  płynności  finansowej,  na  przykład  takich,  jakim  jest  WMZSzach,
wykazała, że finanse Związku wyglądają typowo dla takich struktur.

Wobec  powyższego  Komisja  Rewizyjna  wnosi  o  udzielenie  absolutorium  dla  Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego za okres objęty niniejszym sprawozdaniem. 

Sporządził: Przemysław Zawal, sekretarz Komisji Rewizyjnej
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