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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  

 
 
Komisja Rewizyjna PSKO działa w składzie: 
 
1. Przewodnicząca - Katarzyna Dzik 
 
2. Artur Wróblewski 
 
3. Dariusz Dołęga 
 
 
 W wyżej wymienionym składzie Komisja Rewizyjna pracuje od 
dnia 21.09.2014r. Komisja Rewizyjna od września do maja 2014 
współpracowała z Zarządem w sprawach dotyczących zmian 
Regulaminu rywalizacji PSKO, a także bieżących spraw wynikających z 
prac Stowarzyszenia. Komisja przeprowadziła wyrywkowe badania 
udostępnionych dokumentów finansowych i nie stwierdziła 
nieprawidłowości.  
 Niepokój Komisji Rewizyjnej budzi brak ściągalności zaległych 
faktur na kwotę 9625.02 ! Z czego brak opisu kwoty 4.380 zł widniejącej 
w należnościach jako B.O 
 Komisja Rewizyjna, ze względu na skargę złożoną w dniu 22 
grudnia 2013 przez pana Marka Świderskiego reprezentującego 
Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski, przeprowadziła kontrolę 
procesu przygotowania oraz przeprowadzenia konkursu na organizację 
dwóch imprez mistrzowskich. I el OOM/III el. MŚ/ME oraz MMPSKO w 
roku 2014. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzeniu 
tych konkursów. Protokół z pracy Komisji Rewizyjnej znajduje się na 
stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 Komisja stwierdziła, iż Zarząd PSKO w większości wywiązał się z 
planu działania na rok 2013 i zaleceń KR zawartych w sprawozdaniu za 
rok poprzedni. Zastrzeżenie Komisji Rewizyjnej budzi punkt  dotyczący 
uporządkowania zapisów w KRS. KR zwraca uwagę, iż nie 
wprowadzono do KRS zmian, które nastąpiły na Walnym Zgromadzeniu 
w dniu 21.09.2013 w Kamieniu Pomorskim dotyczących członków KR. 
 W związku z nowym Regulaminem, obowiązującym w roku 2014, 
Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż kilka punktów tegoż regulaminu 
wzbudziło spore kontrowersje. Dotyczy to przede wszystkim wieku 
zawodników pływających w grupie B. Komisja zaleca Zarządowi, aby 



 

 

wszelkie zmiany były zdecydowanie szerzej konsultowane, przede 
wszystkim z trenerami klasy optimist.  W zaleceniach dla Zarządu 
dotyczących Regulaminu KR proponowała wprowadzenie poprawki dla 
Regulaminu cz.III dotyczącej Pucharu Polski PSKO pkt.11 podpunkt a) 
„sklasyfikowano min. 15 zawodników w danej grupie” dodać: „ z 
minimum dwóch klubów”. Komisja Rewizyjna wnioskuje o dodanie tej 
poprawki.  
 KR zaleca, aby do Regulaminu wprowadzić punkt mówiący o tym, 
iż podział na grupy w pierwszych regatach eliminacyjnych będzie 
odbywał się na podstawie rankingu grupy A opublikowanego na koniec 
poprzedniego roku. 
 Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż miłym zwyczajem byłoby 
zapraszanie członków KR na zebrania Zarządu, bądź informowanie 
Komisji o terminie i programie takich spotkań. Liczymy też, iż pan 
Prezydent dotrzyma danego słowa i zorganizuje w bieżącym roku 
spotkania z cyklu „porozmawiajmy o polskim optimiście” ,przy okazji 
większych regat, nie tylko grupy A.  Komisja Rewizyjna dziękuje 
Zarządowi za przebiegającą w miłej atmosferze współpracę . Chcemy 
też zaznaczyć przejrzystość i transparentność działań Zarządu ,popartą 
publikacjami z posiedzeń i uchwał Zarządu na stronie internetowej 
Stowarzyszenia.   


