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Warszawa, 14 czerwca 2019 r. 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Squasha 

za okres do 31 grudnia 2018 r. 

 

 

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Squasha w składzie 

1. Michał Szostek 

2. Bartłomiej Wojtunik 

3. Jakub Jaworski 

przeprowadziła za okres od dnia 23 stycznia do 31 grudnia 2018 r. kontrolę 

całokształtu działalności PZSQ, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności podjętych 

działań. 

 

Na swoim pierwszym spotkaniu w dniu 20.02.2018 Komisja Rewizyjna wybrała p. 

Michała Szostka na Przewodniczącego. W roku 2018 Komisja Rewizyjna odbyła 

11 posiedzeń, z czego cztery spotkania odbyły się razem z Zarządem PZSQ. 

Ponadto członkowie KR na bieżąco współpracowali z Zarządem PZSQ, a 

współpraca ta układała się dobrze. 

 

Bazując na sporządzonym w myśl Ustawy o Rachunkowości Sprawozdaniu 

Finansowym, w skład którego wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, 

informacje uzupełniająca do bilansu, informacje ogólne i oświadczenie 

Zarządu, za kontrolowany okres stwierdza: 

 

1. Polski Związek Squasha oparł swoją działalność na następujących 
źródła finansowania: 

a. Opłaty Turniejowe: 246670,53 PLN 

b. Opłaty za campy / szkolenia: 21750 PLN 

c. Składki Członkowskie: 12000 PLN 

d. Dotacja z MSiT: 132000 PLN 

2. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Polski Związek Squasha wykazał 
następujące aktywa: 

a. Należności krótkoterminowe: 58493,58 PLN 

b. Środki pieniężne: 41910,78 PLN 
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3. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w bilansie ujęto następujące pasywa: 

a. Zobowiązania krótkoterminowe: 22103,8 PLN 

b. Zysk Netto: 78300,56 PLN 

4. Polski Związek Squasha w badanym okresie poniósł koszty ogólne: 

a. Usługi obce: 203634,97 PLN.  

b. Wynagrodzenia: 106374,33 PLN. Były to wynagrodzenia osób 
niewchodzących w skład Zarządu. 

c. Narzuty na wynagrodzenia:19239,82 PLN 

d. Pozostałe koszty: 30349,21 PLN 

5. Polski Związek Squasha wywiązywał się na bieżąco ze wszystkich 
zobowiązań publicznoprawnych. 

6. Polski Związek Squasha wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec 
dostawców towarów i usług. 

7. Polski Związek Squasha w badanym okresie odnotował zysk w kwocie 
78300,56 PLN, który w całości został przeznaczona na działalność 

statutową w kolejnym okresie. 

 

Komisja rewizyjna wzięła pod uwagę następujące fakty: 

 

1. Polski Związek Squasha jest nowoutworzoną organizacją, badane 
Sprawozdanie Finansowe dotyczy pierwszego roku działalności. 

2. Po zarejestrowaniu w KRS, Polski Związek Squasha podjął szereg 
równoległych działań mających na celu przejęcie i wdrożenie w nowych 

uwarunkowaniach organizacyjnych całokształtu know-how ze 

Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha dotyczących rozgrywek 

ogólnopolskich w sporcie squash (regulaminy, rankingi, komitety 

celowe), wypromowanie postaw i organizacji w powiązaniu z klubem 

sportowym w rozumieniu Ustawy o Sporcie, stworzenia nowego systemu 

identyfikacji wizualnej ewoluującego z dotychczasowego PFS w oparciu 

o markę ‘Polski Squash’, zapewnienie administrowania związkiem i 

realizacji decyzji Zarządu, utrzymania właściwych relacji z głównymi 

podmiotami zewnętrznymi (WSF, ESF, MSiT, PKSN). 

3. Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do wzrostu rangi sportu 
squash, ogólnopolskiej organizacji sportowej, jej członków i 

podmiotów powiązanych. W przyszłości daje to bardzo duże możliwości 

pozyskania znacznego wsparcia ze stron władz krajowych i 

regionalnych, a także partnerów biznesowych i sponsorów prywatnych. 

 

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o par. 35 p. 2 Statutu Polskiego 

Związku Squasha, Komisja Rewizyjna niniejszym przedkłada Walnemu Zebraniu 

Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli za okres od 23 stycznia do 

31 grudnia 2018 r. 
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Składający sprawozdanie Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Squasha 

 
 

 

Michał Szostek 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

Jakub Jaworski 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Bartłomiej Wojtunik 

Członek Komisji Rewizyjnej 


