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Protokół kontroli dora�nej  

Rady Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego 

Zakres kontroli prawidłowo�� wydatkowania �rodków pozabud�etowych (statutowych) w ramach 

realizacji zada� statutowych przez Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego 

Osoby pełni�ce 

funkcje kierownicze w 

okresie 

kontrolowanym 

1. Łukasz Abgarowicz – prezes PZJ 

2. Rafał Wawrzyniak – wiceprezes PZJ 

3. Zbigniew Łukasz Jankowski – sekretarz generalny PZJ

Zespół kontrolny 1. Marek Ka�mierczak – przewodnicz�cy zespołu 

2. Stanisław Helak 

3. Jacek Wolski 

Upowa�nieni przez Rad� Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego 

Termin kontroli 29, 30 wrze�nia 2014 r., 6 pa�dziernika 2014 r.  

Podstawy prawne 

kontroli  

1. § 38 pkt. 3 Statutu Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego 

Kryteria kontroli Kontrola przeprowadzona została w oparciu o kryteria, legalno�ci, gospodarno�ci, 

celowo�ci i rzetelno�ci, przy czym: 

1. działanie legalne oznacza post�powanie zgodne z przepisami prawa;  

2. działaniem gospodarnym jest postepowanie, w wyniku, którego u�yte zasoby s�
wykorzystywane w sposób oszcz�dny, osi�gni�ty skutek odpowiada za�
zało�eniom; 

3. działaniem celowym jest działanie, podczas którego stosuje si� �rodki i metody 

dla osi�gni�cia zało�onych celów; 

4. działanie rzetelne jest działaniem prowadzonym z nale�yt� staranno�ci� i dobr�
praktyk�, stosownie do posiadanej wiedzy i umiej�tno�ci. 

Cel kontroli ustalenie, czy: 

1. zawierane przez PZJ umowy były umowami słu��cymi w cało�ci realizacji 

celów statutowych, a sposób wyłonienia wykonawców opierał si� na kryteriach 

wskazanych wy�ej oraz dbania o interesy PZJ�

2. przy realizacji zada� zostały przestrzegane postanowienia umów, regulaminów 

oraz przepisów prawa. 

3. wydatki poniesione ze �rodków statutowych były celowe, prawidłowo i 

rzetelnie udokumentowane oraz zaewidencjonowane. 

  

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowo�ci dotyczyły, m.in.: 

1. braku norm dotycz�cych polityki rachunkowo�ci, warunkuj�cych czytelno�� przepływu 

dokumentów w biurze, tj. „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów” oraz „Instrukcji 

kasowej”, 

2. brak kontroli zgodno�ci faktury z zawartymi umowami 

3.  przyznawania pracownikom premii w sposób niezgodny z zasadami ustalonymi w 

Regulaminie wynagradzania pracowników PZJ oraz Regulaminie premiowania 

pracowników PZJ, 

4. zawieraniu umów na usługi informatyczne z pomini�ciem zasad wyboru oferty w 

zakresie konkurencyjno�ci na rynku usług i staranno�ci przy czynno�ciach zwi�zanych z 

realizacja umów w zakresie dotrzymania zapisów umowy przy rozliczaniu si� z 

wykonawc� usług,  
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5. zawieraniu umów na usługi w zakresie bie��cego wsparcia informatycznego  PZJ w 

sytuacji zatrudniania w biurze PZJ osób, które w zakresie obowi�zków odpowiadaj� za 

obsług� informatyczn� Zwi�zku, 

6. zawieraniu umów na opracowania dotycz�ce bie��cych zagadnie� sportowych w sytuacji 

zatrudniania w biurze PZJ osób posiadaj�cych niezb�dne przygotowanie oraz 

do�wiadczenie w zakresie dotycz�cym sportu je�dzieckiego, 

7. braku wła�ciwej staranno�ci przy rozliczeniach z tytułu wypłaty kosztów u�ywania 

samochodów prywatnych w podró�ach słu�bowych, 

8. brak kartotek u�ytkowania �rodków trwałych i wyposa�enia – za wyj�tkiem telefonów 

komórkowych 

9. brak rejestru delegacji oraz na rozliczonych brak podpisu osoby zatwierdzaj�cej 

delegacj� do wypłaty 

10. brak zestawienia (spisu) umów zawartych z tytułu sprzeda�y, zakupu, najmu itp. 

11. Brak kartotek do umów zlece� w 2013 jak i 2014 roku. 

12. braku wła�ciwej gospodarki w zakresie ustalania zasad u�ywania telefonów 

komórkowych przez osoby, którym powierzono do korzystania telefony oraz w zakresie 

ustalania potrzeb zwi�zku, które powinny uwzgl�dnia� mo�liwo�ci finansowe Zwi�zku.     

USTALENIA KONTROLI 

1. Zasady reprezentacji   

Zgodnie z § 33 pkt. 2 Statutu PZJ „Do wa�no�ci o�wiadcze� dotycz�cych praw i obowi�zków 

maj�tkowych Zwi�zku wymagane jest współdziałanie dwóch spo�ród: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarz�du lub upełnomocnionego sekretarza generalnego.  

Zapis ten powtórzony jest w aktach Krajowego Rejestru S�dowego.  

2. Przeprowadzone kontrole 

a) W okresie poprzedzaj�cym kontrol� została przeprowadzone badanie sprawozdania 

finansowego za 2013 rok, w wyniku, którego Polski Zwi�zek Je�dziecki uzyskała 

pozytywn� opini� biegłego rewidenta.    

b) Na podstawie § 38 pkt. 3 i pkt 4 Statutu, w zakresie oceny wykonania przez Zarz�d 

rocznego bud�etu PZJ Rada Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego w dniu 25.06.2014 r. 

wydała negatywn� ocen�.  
c) Polski Zwi�zek Je�dziecki nie podlegał kontroli na podstawie art. 16 ust.3 pkt. 2 ustawy o 

sporcie wykonywanej przez Ministra Sportu.  

3. Bud�et   2014  

Zespól kontrolny oceniaj�c przedstawiony Bud�et 2014 wskazuje zagro�enia: 

Stan na 30.09.2014 

�rodki pieni��ne na rachunkach i w kasie  +320 000,00 zł w tym lokata bankowa 

VAT do zapłaty za III kwartał 2014    -100 000,00 zł 

ZUS+PIT-4······                                                           - 52 500,00 zł 

       167 500,00 zł 

Nale�no�ci do uzyskania w IV kwartale 2014  +280 000,00 zł Totalizator 

       +140 000,00 zł Hipodrom Sopot 

                                                                    

kwota do dyspozycji na IV kwartał 2014 roku  587 500,00zł 
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Bior�c pod uwag� wykonanie bud�etu na 30 wrze�nia 2014 koszty statutowe (wydatki) 

wyniosły 2 634 754,24 zł, tak, wi�c nale�y szacowa�, �e koszty za czwarty kwartał 2014 roku 

wynios� około 870 000,00 zł. Maj�c do dyspozycji gotówk� w kwocie 587 000,00 zł oraz 

koszty w wysoko�ci 870 000,00 zł nale�y zada� pytanie sk�d PZJ we�mie brakuj�ce 

283 000,00 zł. Przychody i koszty szacowano przy udziale Pani Głównej Ksi�gowej.  

Do brakuj�cej kwoty 283 000,00 zł nale�y doda� zobowi�zanie w kwocie 126 000,00 zł 

(TORIS) oraz 54 000,00 zł z tytułu organizacji Mistrzostw Polski 2014 roku w Warce. 

Ponadto nale�y zauwa�y�, �e do tej pory wydatkowano na zakup nowego oprogramowania 

kwot� 339 120,18 zł, co według Pana informatyka stanowi 40% cało�ci; co z 60% 

oprogramowania i jaka b�dzie jego warto�� (nie wiemy, poniewa� umowa nie zawiera ceny –

warto�ci) oraz jakie b�dzie �ródło finansowania.

4. Wynagrodzenia wynikaj�ce z zawartych umów o prac� – 

4.1 Zespół Kontrolny dokonał analizy 2 dokumentów reguluj�cych wynagradzanie 

pracowników PZJ: Zasad wynagradzania pracowników PZJ - obowi�zuj�cych do 1 

sierpnia 2013 r. oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Polskiego Zwi�zku 

Je�dzieckiego, który obowi�zuje od 1 sierpnia 2013 r. Zasady wynagradzania 

obowi�zuj�ce do 1 sierpnia 2013 r. oparte były na obliczaniu wynagrodzenia wska�nikiem 

liczonym od przeci�tnego wynagrodzenia miesi�cznego ogłoszonego przez Prezesa GUS 

z podziałem na 5 funkcji stanowisk.  W Regulaminie wynagradzania wprowadzonym od 1 

sierpnia 2013 r. w tabeli stawek miesi�cznych dla 4 rodzajów stanowisk pracy w biurze, 

stawki wynagrodzenia podane zostały w maksymalnych kwotach, przy czym ustalenie 

stawek miesi�cznych dotyczy wynagrodzenia zasadniczego.  Poniewa� „Regulamin” nie 

wyja�nia poj�cia wynagrodzenia zasadnicze, st�d uznaje si�, �e kwota ta odpowiada 

kwocie wynagrodzenia brutto, co potwierdza m.in. uchwała S�du Najwy�szego z dnia 

7.08.2001 r, (sygn. III ZP/13/-02 OSNAP,  2002/2/35).   

Zespół Kontrolny wskazuje: 

− podczas kontroli nie przedstawiono umów o prac� zawartych z pracownikami biura 

PZJ, 

− ustalenie wynagrodzenia Dyrektora sportowego, w oparciu o wydruki z kont, 

wskazuje, �e przekracza ono stawk� miesi�cznego wynagrodzenia przyj�t� w 

zał�czniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników PZJ.  

− Regulamin wynagradzania pracowników PZJ nie został podpisany przez osoby 

upowa�nione do składania o�wiadcze� dotycz�cych praw Zwi�zku. Zmiana 

regulaminu nie uwzgl�dnia dynamiki zmian w strukturze zatrudnienia, preferuje za�
istotne zmiany wynagrodzenia dla stanowisk: sekretarz generalny, dyrektor biura w 

stosunku do zasad obowi�zuj�cych przed 1 sierpnia 2013 r. Nie uwzgl�dnia tak�e 

takich stanowisk jak główny ksi�gowy, dyrektor sportowy, – których maksymalne 

wynagrodzenie jest na podobnym poziomie jak wynagrodzenia na stanowisku 

specjalisty, 

− Zał�cznik nr 1. Regulamin wynagradzania pracowników PZJ

4.2.Kontrola akt ksi�gowych wskazała, �e 25,04.2013 r. została zaksi�gowana nagroda 

jubileuszowa dla pracownika PZJ w kwocie 10000 zł w sytuacji braku podstaw prawnych 

w tym zakresie.  Umowa o prac� z pracownikiem został zawarta w dniu 3.12.2012 r. 

Stanowi to naruszenie § 8 pkt. 1 Zasad wynagradzania pracowników PZJ, gdzie „Nagroda

jubileuszowa przysługuje za okres pracy w Zwi�zku”, a zgodnie z pkt. 3 pierwsza nagroda 

jubileuszowa przewidziana jest po 10 latach pracy.    
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4.3.Zespół Kontrolny kwestionuje te� wypłat� premii uznaniowej w kwocie 3156,98 zł, 

zaksi�gowanej 23.05.2013 roku dla pracownika Zwi�zku zatrudnionego  1.02.2013 r. 

Stanowi to naruszenie § 2 pkt. 1 Regulaminu premiowania pracowników PZJ (zał�cznik 

nr 4 zasad wynagradzania pracowników PZJ), w którym „Premia w zale�no�ci od 

mo�liwo�ci finansowych PZJ, …, ma charakter uznaniowy i jest ustalana dla 

pracowników indywidualnie. Wysoko�� premii mo�e wynosi� 10 % wynagrodzenia 

zasadniczego”. 

   5. Wynagrodzenia wynikaj�ce w umów cywilnych

5.1. Umowa z dnia   3.06.2013 r. na usługi trenera kadry narodowej (…)  

Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Brak podpisów osób uprawnionych do reprezentacji Zwi�zku   

b) Przedstawiono sprawozdania z działa� trenera stanowi�ce podstaw� rozliczenia 

finansowego z tytułu zawartej umowy  

5.2. Umowa nr 48/2013 z 1.06.2013  r. na usługi zwi�zane z pełnieniem funkcji trenera kadry 

narodowej (….) 

Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Nie przedstawiono sprawozda� z działa� trenera stanowi�cych podstaw� rozliczenia 

finansowego z tytułu zawartej umowy.  

Zespół Kontrolny sprawdził losowo umowy zawarte przez Zwi�zek o �wiadczenie usług 

trenera Kadry Narodowej. Wszystkie umowy zawierały okre�lony zakres czynno�ci 

sprawozdawczych, jakie zostały nało�one przez Zwi�zek, a które stanowiły podstaw� do 

wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Przedstawione sprawozdania trenerów z 

wykonanych czynno�ci nie w ka�dym przypadku odpowiadały zakresowi czynno�ci trenerów, 

do których byli zobowi�zani w ramach zawartej umowy.   

W ramach oceny realizacji umów z trenerami oraz ich wzajemnych relacji z PZJ, Zespół 

Kontrolny wskazuje na konieczno�� opracowania czytelnych wzorów sprawozda� z 

czynno�ci trenerów, stanowi�cych podstaw� do oceny działa� trenerów i ich rozlicze�
finansowych ze Zwi�zkiem.     

5.3. Umowa zlecenie z 2.01.2014 r. na obsług� programistyczn� i administracyjn� strony 

internetowej PZJ. Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Nie przedstawiono trybu wyboru wykonawcy bior�c pod uwag� kryterium 

konkurencyjno�ci na rynku usług informatycznych,  

b) Brak wła�ciwego rozeznania przez Zarz�d zakresu potrzeb obsługi informatycznej, 

wynikaj�cego z tego, �e pomimo zatrudnienia w biurze PZJ pracownika 

odpowiedzialnego za informatyk� zlecano wykonanie prac wchodz�cych w zakres 

jego obowi�zków słu�bowych firmom lub osobom zewn�trznym oraz brak wła�ciwej 

kontroli wykonania umowy z dnia  10.04.2013 r. o wykonanie serwisu internetowego 

6. Zawarcie i rozliczenie umów cywilno-prawnych  

Badaniu kontrolnemu poddano wybrane umowy dotycz�ce realizacji na rzecz Polskiego 

Zwi�zku Je�dzieckiego usług, których koszty realizacji ponoszone były ze �rodków 

statutowych Zwi�zku. 

Opinie i wnioski w zakresie zawartych umów przez PZJ sformułowano na podstawie:  
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6. 1  Umowa z dnia  28.02.2013 r. dotycz�ca usługi obsługi prawnej Zwi�zku.  Zespół 

Kontrolny kwestionuje w pierwszej kolejno�ci tryb zawarcia umowy, wskazuj�c, �e nie ma 

dowodów, na wybór obsługi prawnej w trybie oferty publicznej, maj�cej na celu wybór 

najbardziej korzystnej dla zwi�zku oferty pod wzgl�dem finansowym.  

a) Zespół Kontrolny zauwa�a, �e zapis dotycz�cy refundacji kosztów podró�y, w zwi�zku z 

wykonywaniem umowy jest niekorzystny dla Zwi�zku i sprzeczny z ogólnie stosowanymi 

sposobami w zakresie korzystania z samochodów prywatnych do celów słu�bowych. Nie 

przedstawiono, udokumentowania tych kosztów, b�d�cych podstaw� do cyklicznego 

rozliczania si� Zwi�zku z Wykonawc�,   
b) wobec przekazanych Komisji dokumentów dotycz�cych sporz�dzonych opinii (10 szt.), 

które powstały w ramach wykonywania tej umowy, Zespół Kontrolny nie otrzymał 

dowodów wskazuj�cych na wykonywanie umowy w siedzibie Zwi�zku w okre�lonych 

przedziałach czasowych, jakie wynikaj� z § 4 ust 2 umowy.   

c) Doradztwo prawne w 2013 r. kosztowało PZJ 57.872 zł. 

6.2 Umowa ramowa z dnia   25.04.2013 r. roku na �wiadczenie usług konsultacyjnych i 

projektowych w zakresie rozwi�za� informatycznych. Zespół Kontrolny kwestionuje 

poni�sze zapisy czyni�ce zawart� umow�, jako umow� niekorzystn� dla PZJ: 

a) umowa nie zawiera ceny usług konsultacyjnych oraz usług projektowych, które s�
podstaw� do rozliczenia si� stron z wykonywania umowy,  

b) brak przedstawienia ceny ko�cowej oraz zał�cznika nr 2 do umowy dotycz�cego zlece�
usług konsultacyjnych lub usług projektowych - § 3 pkt. 1, pkt 2, tre�� zlece� powinna 

zawiera� scenariusz prac opisany w § 7 pkt.2, 

c) udzielone pełnomocnictwo w § 3 pkt. 2 narusza przepis § 37 pkt. 2 Statutu PZJ w 

zakresie osób uprawnionych do składania o�wiadcze� maj�tkowych. Z tre�ci umowy 

ramowej nie wynikaj� �adne o�wiadczenia maj�tkowe dotycz�ce wzajemnych 

zobowi�za� maj�tkowych stron umowy, st�d „Zlecenia” dotycz�ce usług 

konsultacyjnych lub usług projektowych powinny by� ka�dorazowo podpisywane przez 

osoby upowa�nione na podstawie Statutu PZJ,  

d) brak listy konsultantów -§ 3 pkt. 4,  

e) brak okre�lonych stawek godzinowych w PLN netto dla 5 stanowisk konsultantów 

wykonuj�cych usługi - § 4 pkt. 1, 

f) brak protokołów wykonania, stanowi�cych podstaw� rozliczania usług konsultacyjnych -

§ 4 pkt. 6, 

g) brak „Kart godzinowych”, których doł�czenie do protokołu wykonania przewiduje § 4 

pkt. 7, 

h) umowa nie zawiera specyfikacji etapów wykonania usług projektowych, których 

wykonanie potwierdzone powinno by� „ Protokołem odbioru”, który stanowi podstaw�
wypłaty wynagrodzenia - § 5 pkt. 3, 

i)  nie przedstawiono dokumentu potwierdzaj�cego przyj�cie od PZJ przez zleceniobiorc�
niezb�dnych materiałów, dokumentacji, sprz�tu komputerowego i narz�dzi do realizacji 

zakresu prac uj�tych w zleceniach - § 7 pkt. 1, 

j) na podstawie § 7 pkt. 3 brak informacji dotycz�cych terminów, jakie zostały ustalone 

miedzy stronami, w których konsultanci maj� �wiadczy� usługi konsultacyjne,  

k) brak „Protokołów odbioru” (wykonania), które zgodnie z § 9 pkt. 1 stanowi� podstaw� do 

weryfikowania faktury z zakresem wykonania zlecenia,  

l) brak w § 9 pkt. 3 adresu płatnika, 

m) na podstawie powy�szej umowy zostały wystawione faktury nr 2013/07/5, nr 2013/07/14, 

nr 2013/08/8, nr 2013/09/9, nr 2013/10/8, nr 2013/11/5, nr 2013/12/9, nr 2014/01/8, nr 
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2014/02/12, nr 2014/03/5 nr 2014/04/11 na ł�czna kwot�  228.152,65 zł brutto, do 

których w ka�dym przypadku nie przedstawiono protokołów odbioru, które zgodnie z 

umow� stanowi� powinny o zgodno�ci wykonanego zlecenia ze specyfikacj� oraz stanem 

faktycznym.  Faktury opisane były w 9 przypadkach  odr�cznie, w 1 przypadku drukiem, 

parafowane przez specjalist� ds. informatyki.  W 1 przypadku, przy fakturze 2013/07/14 

z dnia 31.07.2013 r. zostało doł�czone nie parafowane „zestawienie zrealizowanych 

zada� w lipcu w projekcie „Rozpatrywanie wyników z zawodów dla Polskiego Zwi�zku 

Je�dzieckiego”. Ten sposób dokumentowania wykonanych prac przez stron� umowy nie 

odpowiada tre�ci umowy, a szczególnie obowi�zkom dokumentowania prac zwi�zanych 

z wykonywaniem zlece� na podstawie wzorów stanowi�cych zał�czniki do umowy: 

„protokół odbioru prac projektowych”, „lista konsultantów”, „wykaz konsultacji – karta 

godzinowa”, 

n) Wszystkie faktury podpisane przez pracownika biura, główn� ksi�gow� oraz 

wiceprezesa, co narusza § 37 ust 2 statutu PZJ, w którym „Do wa�no�ci o�wiadcze�

dotycz�cych praw i obowi�zków maj�tkowych Zwi�zku wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób spo�ród: prezesa, wiceprezesa, członka zarz�du lub upełnomocnionego 

sekretarza generalnego.” 

Zał�cznik nr2. Umowa ramowa z dn.25.04.2013 r. 

6.3. Umowa z dnia   10.04.2013 r. o wykonanie serwisu internetowego. Zespół Kontrolny 

wskazuje: 

a) Brak zał�cznika nr 2 okre�laj�cego harmonogram terminów wykonania umowy  

b) Brak kosztorysu sporz�dzonego przez wykonawc�
c) Brak okre�lonych wysoko�ci kar umownych ( puste miejsca) w pkt. 8.1 8.2 umowy 

d) Brak zał�cznika nr 3  

6.4. Nie przedstawiono rozliczenia cało�ci zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne. Suma 

wydatków na warto�ci niematerialne i prawne wykazane w bilansie do czerwca 2014 roku 

wynosi 339 120,18 PLN, a suma udost�pnionych faktur w trakcie kontroli 

wynosiła  228 152,65 PLN. Co daje ró�nic� 110.967,53zł. ?   

6.5. Umowa z dnia   10.02.2014 r. (nr rej. 46/2014)  na opracowanie koncepcji graficznej.   

Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Brak zał�cznika do umowy okre�laj�cego projekt przedmiotu umowy  

6.6. Umowa z dnia   7.02.2014 r. (nr rej. 45/2014) na wykonanie koncepcji graficznej 

logotypu Mistrzostw Polski w Warce.   

Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Brak zał�cznika do umowy okre�laj�cego projekt graficzny logotypu Mistrzostw 

Polski  

6.7. Umowa z dnia   7.02.2014 r. (nr rej. 44/2014) na wykonanie koncepcji graficznych 

logotypów, ikon dyscyplin je�dzieckich, koncepcji graficznych, celów podzi�kowa� dla 

zawodników, zaprosze� na Walny Zjazd, teczek PZJ, kart �wi�tecznych, koncepcji 

graficznych tablic na o�rodki  

Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Brak zał�czników do umowy okre�laj�cego projekty   

6.8. Umowa z dnia   8.10.2013 o organizacj� Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody.  
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Umowa ta była przedmiotem oceny Rady Zwi�zku, która została przedstawiona w protokole 

Rady z dnia 24.06 2014  r. Po zapoznaniu si� z „Porozumieniem z dnia 28 lipca 2014 roku 

zawartym z organizatorem Mistrzostw Polski” Zespół Kontrolny podtrzymuje w cało�ci 

negatywn� ocen� umowy, której realizacja obliguje PZJ do ponoszenia istotnie wi�kszych 

kosztów ni� koszty współorganizacji Mistrzostw Polski w latach poprzednich.  Na podstawie 

„Porozumienia” z 28 lipca 2014 r. PZJ poniósł koszt organizacji Mistrzostw Polski w kwocie 

83.800 zł (bez opłat za transmisj� TV), z czego do uregulowania pozostaje kwota 54.000 zł.  

Wszystkie umowy zawarte zostały z pomini�ciem procedury wyłonienia wykonawców 

usług w warunkach konkurencyjno�ci rynku. Zespół Kontrolny wskazuje, �e nie zostały 

przedstawione dokumenty dotycz�ce sposobu wyboru wykonawców, które wskazuj�, �e 

Zarz�d przy wyborze usługodawców kieruje si� przesłankami gospodarno�ci i 

rzetelno�ci w działaniu oraz wyboru najbardziej korzystnych pod wzgl�dem 

finansowym usługodawców przez stosowanie powszechnie obowi�zuj�cych przepisów 

prawa. 

6.9.   Umowy na u�ywanie prywatnego samochodu dla celów słu�bowych    

Zespół Kontrolny wskazuje: 

a) Nie przedstawiono rejestru wydanych zezwole� na u�ywanie prywatnego samochodu do 

celów słu�bowych 

b) Nie w ka�dym przypadku zawartych umów, wskazane były dane identyfikacyjne pojazdu 

wraz ze wskazaniem pojemno�ci skokowej silnika, co stanowi naruszenia przepisów 

Rozporz�dzenia z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów u�ywania do celów słu�bowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów nie b�d�cych własno�ci� pracodawcy (Dz. U. nr 23, poz. 271 z 

2002 r.)  

c) Jako przykład niewła�ciwego rozliczenia zwrotu kosztów podró�y dla celów słu�bowych 

samochodem nie b�d�cym własno�ci� pracodawcy Komisja wskazuje rozliczenie 

delegacji nr, 35/2013 w którym zawy�ono odległo�ci przejazdu na trasie Warszawa – 

Bielsko Biała, Wrocław, Leszno, Wrocław, Warszawa o 210 km, co w konsekwencji 

stanowi kwot� 175,52 zł wypłaconego ekwiwalentu, który został wyliczony z 

naruszeniem zasad rozliczania kosztów podró�y przez nieuwzgl�dnienie wła�ciwych 

odległo�ci mi�dzy wskazanymi w delegacji miastami .   

d) Zespół Kontrolny wskazuje na konieczno�� wprowadzenia zasad ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów u�ywania do celów słu�bowych samochodów prywatnych 

pracowników biura oraz osób wykonuj�cych na rzecz Zwi�zku czynno�ci zwi�zanych z 

wykonywaniem zada� statutowych.   

7. Umowy o sponsorowanie, relacje telewizyjne oraz rozliczenia z organizatorami 

zawodów je�dzieckich, z których realizowane były transmisje telewizyjne.  

Zespół Kontrolny zapoznał si� z czterema umowami o sponsorowanie, zawartymi na 

ł�czn� kwot�  431.290 zł brutto, zawart� z Totalizatorem Sportowym S.A, Tauronem S.A.,  

Bankiem Pocztowym oraz Inwest AP sp. z o.o.  

 Przedstawiono rozliczenie z TVP z tytułu kosztów poniesionych Przez PZJ dotycz�cych 

realizacji transmisji telewizyjnych z imprez sportowych organizowanych w Sopocie, 

Poznaniu, Warce oraz Ciekocinku na ł�czn� kwot� 235.554 zł netto oraz rozliczenie PZJ z 

dwoma organizatorami wymienionymi wy�ej na ł�czn� kwot�  237.170 zł. brutto. Do kosztów 
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realizacji telewizyjnych nale�y doliczy� koszty przygotowania materiałów – czołówek, relacji 

itp.. 

Innych informacji Zespół Kontrolny nie otrzymał.  

8. Nadzór nad wybranymi składnikami maj�tku 

8.1  U�yczenie telefonów komórkowych 

Nie przedstawiono podczas kontroli wszystkich umów u�yczenia telefonów komórkowych, 

których numery w ramach obowi�zuj�cej umowy finansuje ze �rodków statutowych Zwi�zek.  

Z informacji – zestawienia przedstawionego podczas kontroli wynika, �e Zwi�zek reguluje 

koszty u�ywania 49 numerów telefonów komórkowych, co ł�cznie z usług� internetu 

kosztowało PZJ w 2103 r. kwot� 58 608,34 zł. – �rednio 99,67zł telefon/miesi�c. 

Zespół Kontrolny zauwa�a, �e Zwi�zek pomimo dyspozycji umowami na u�ywanie 

kilkudziesi�ciu telefonów komórkowych, ponosi dodatkowo koszty ryczałtu za u�ywanie 

prywatnych telefonów komórkowych dla osób korzystaj�cych z telefonu słu�bowego, co jest 

sprzeczne z zasad� gospodarno�ci.  Ponadto kwestionowa� nale�y zakup nowych telefonów 

komórkowych w sytuacji, gdy Zwi�zek, wg wyja�nie� osoby odpowiedzialnej za gospodark�
telefonami posiada wolne numery w ramach obowi�zuj�cej umowy. 

  

1. Koszty certyfikacji o�rodków je�dzieckich  

Otrzymano zestawienie wpływów i kosztów za 2013 rok oraz cz��� 2014 roku, z którego 

wynika” 

2013 (zł) 2014 (zł) razem (zł) 

wpływy z tytułu opłat za certyfikacj�
o�rodków PZJ 

23.710,00 22.850,00 46.560,00

wydatki 56.224,56 33.361,29 89.585,85

w tym: 

umowa cywilnoprawna nr 231/133 53.374,50 31.201,50 84.576,00

zakup tabliczek 891,75 0 891,75

wizytacja, wystawienie opinii 0 100,00 100,00

koszty przejazdu, delegacje 1.958,31 2.059,79 3.968,10

strata - 32.514,56 -10.511,29 -43.025,85

Zespół kontrolny kwestionuje koszty zwi�zane z certyfikacj� o�rodków je�dzieckich, jako 

niewspółmiernie wysokie do rzeczywistego nakładu pracy zwi�zanej z procedur� znajduj�ca 

si� w regulaminie certyfikowania o�rodków je�dzieckich. Ponadto wskazuje, ze w zakresie 

obowi�zków pracowniczych pracownika Biura Zwi�zku wchodz� czynno�ci zwi�zane z 

certyfikacj� o�rodków je�dzieckich, co powoduje, �e zawarcie umowy cywilno-prawnej nr 

231/133 było niezasadne. 

10. Zatrudnienie

Na podstawie informacji przedstawionych w sprawozdaniach finansowych zatrudnienie w 

biurze PZJ przedstawiało si� nast�puj�co 

1. 2012  - pocz�tek roku - 12 osób   

2. 2012  - koniec roku - 15 osób (przeci�tnie w 2012 r. – 13 osób) – ogółem wynagrodzenie 

wraz z narzutami pracowników etatowych i osób na umowach cywilnoprawnych wyniosło 

805.970,36 zł 
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3. 2013  - koniec roku - 19 osób (przeci�tnie w 2013 r. – 19,25 osoby) - ogółem 

wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników etatowych i osób na umowach 

cywilnoprawnych wyniosło 1.251.576,63 zł 

4. 2014  - przeci�tnie za I półrocze - 21,5 osoby - ogółem wynagrodzenie wraz z narzutami 

pracowników etatowych i osób na umowach cywilnoprawnych wyniosło 639.332,70 zł, czyli 

wyniesie ok. 1.278.665,40zł za cały 2014 rok. 

11.  Program TORIS 

W 2011 r. PZJ zakupił w Niemczech program do obsługi zawodów konnych, na którym z 

powodzeniem pracuje najwi�ksza w Europie Niemiecka Federacja Je�dziecka. Z tego tytułu 

poniesiono koszty w kwocie ok.216 290 zł brutto (doliczono podatek VAT nale�ny w 

wysoko�ci 23%, który PZJ odprowadził do Urz�du Skarbowego z tytułu WNT) . Zostało 

jeszcze do zapłaty ok.126 000 zł. Kwota ta jest wymagalna i nie zapłacenie jej narazi PZJ na 

kosztowny i prawdopodobnie przegrany proces z dostawc� oprogramowania. 

12.Program RIO PLUS. 

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor Sportowy Łukasz Jankowski, Dyrektor Organizacyjny 

Krzysztof Czopek. 

Zespół kontrolny stwierdza, �e w 2013 i 2014 r. wydano na realizacj� tego programu 

47 867,98 zł. ,a nie uzyskano �adnych wymiernych korzy�ci. Zakupiono równie� 2 

aparaty telefoniczne za 4200,00 zł. Takie post�powanie mo�na uzna� za brak 

gospodarno�ci.  

Kontrola uchwał Zarz�du PZJ kadencji 2012-2016 

12.1 Uchwała nr 1/1/Z2012 – cz���

Ustalono, �e członkowie Zarz�du b�d� odpowiada� za nast�puj�ce obszary: 

Monika Słowik – Sprawy sportowe 

Rafał Wawrzyniak – Marketing 

Zbigniew Kaczorowski – edukacja 

Nemezjusz Kasztelan – informacja i informatyzacja oraz kontakty mi�dzynarodowe 

Z uzyskanych informacji i własnych obserwacji Zespół Kontrolny uwa�a, �e uchwała ta nie 

jest przestrzegana i wiele decyzji podejmowanych jest bez konsultacji z osobami 

odpowiedzialnymi za poszczególne obszary. 

12.2 Uchwała nr 2/1/Z/2012 

…uchwały i inne postanowienia Zarz�du mog� zapada� tak�e bez odbywania posiedzenia. W 

tym przypadku Prezes Zarz�du przesyła projekt uchwały ka�demu członkowi Zarz�du 

okre�laj�c termin przedstawienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi w terminie 

okre�lonym przez Prezesa uwa�a si� za głos za.

Uchwała niezgodna z § 36 statutu który stanowi:  

a.  Posiedzenia zarz�du zwołuje i prowadzi prezes zarz�du Zwi�zku lub wyznaczony 

przez prezesa inni członek zarz�du). 

b.  Uchwały zarz�du zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, przy obecno�ci, co najmniej 

2/3 członków. 
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Zespół Kontrolny uwa�a, �e wszystkie uchwały podj�te zgodnie z uchwał� 2/1/Z/2012 s�
niewa�na . 

12.3 Uchwała nr 4/1/Z/2012 z dnia 1 grudnia 2012 r. 

Zarz�d PZJ powołuje Marcina Karaszewicza-Szczypiorskiego na stanowisko Dyrektora 

Sportowego. 

Uchwała nr 283/36/Z/2012

Zarz�d PZJ zatrudnił bezterminowo na stanowisku dyrektora biura Beat� Supeł. 

Brakuje uchwał odwołuj�cych. 

Wg. Zespołu Kontrolnego Prezesi Zwi�zku nie mieli prawa bez Uchwał Zarz�du odwoła�
w/wym. osoby. 

12.4  Uchwała nr 89/5/Z/2013 z dnia 15.04.2013 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego postanawia zgłosi� wst�pn� kandydatur� Ludowego 

Klubu Sportowego Stragona Strzegom do organizacji Mistrzostw Europy Seniorów we 

Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w roku 2017, Mi�dzynarodowej Federacji 

Je�dzieckiej. 

Uchwała przyj�ta jednogło�nie 

Zespół Kontrolny uwa�a, �e podj�cie tej uchwały było zbyt pochopne i zastanawia si� czy 

wszyscy członkowie Zarz�du przed podj�ciem tej uchwały byli poinformowani o kosztach 

le��cych po stronie PZJ zwi�zanych z organizacj� tej imprezy? 

12.5.  Uchwała nr 101/6/Z/2013 z dnia 15.05.2013 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego powołuje Zespół Szkoleniowy w składzie… 

Zadaniem zespołu jest: 

1. Opracowanie standardów poprawnego nauczania jazdy konnej, 

2. Opracowanie systemu szkolenia, weryfikacji i podnoszenia kwalifikacji kadr 

instruktorsko-trenerskich oraz systemu je�dzieckich stopni szkoleniowych wraz z 

wymogami i drog� ich nabywania. 

Uchwała przyj�ta decyduj�cym głosem Prezesa PZJ, przy dwóch głosach za, dwóch głosach 

przeciw oraz jednym wstrzymuj�cym 

W przypadku tej uchwały potrzebna jest informacja jak głosował członek Zarz�du 

odpowiedzialny za edukacj�. Z informacji ustnych wynika, �e osoba odpowiedzialna za 

szkolenie nie głosowała „za”. 

12.6.  Uchwała nr 250/12/Z/2014 z dnia 18.01.2014

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego postanowił o zniesieniu wymogu parafowania przez 

menad�era komisji dyscypliny wkkw propozycji zawodów regionalnych w wkkw.  

Uchwała głosowana: za 1, 2 przeciw, 2 wstrzymuj�ce si�
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Zespół Kontrolny uwa�a, ze Zarz�d nie ma prawa głosowa� nad wykonaniem uchwały 

Walnego Zjazdu. 

           12.7.       Uchwała nr 383/4/Z/2014 z dnia 19.07.2014 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego postanawia o rozwi�zaniu umowy trenerskiej z 

panem Rudolfem Mrugał� i o rozpisaniu otwartego konkursu na trenera Kadry Narodowej 

Dzieci i Młodzie�y w Skokach przez przeszkody. 

Uchwała przyj�ta jednogło�nie. 

 Uchwała nr 418/5/Z/2014 z dnia 14.09.2014 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego postanawia o anulowaniu uchwały nr 

U/383/4/Z/2014 z dnia 19.07.2014 r. dotycz�cej rozwi�zania umowy trenerskiej z panem 

Rudolfem Mrugał� i rozpisania otwartego konkursu na trenera Kadry Narodowej Dzieci i 

Młodzie�y w Skokach przez przeszkody.  

Uchwała przyj�ta jednogło�nie. 

Zarz�d Zwi�zku w ci�gu dwóch miesi�cy zmienia diametralnie zdanie na temat Rudolfa 

Mrugały. Czy przy tak du�ym zatrudnieniu w biurze PZJ nie ma osoby, która potrafiłaby 

wyja�ni� wszystkie w�tpliwo�ci przed podj�ciem przez Zarz�d decyzji i do tego 

jednogło�nie?  Dlaczego nie ogłoszono konkursu tylko zmieniono decyzj�? 

12.8.  Uchwała nr 288/1/Z/2014 z dnia 22.02.2014 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego postanowił o doł�czeniu opracowanego przez Radc�
Prawnego do propozycji zawodów zapisu o obowi�zku ubezpieczenia zawodnika, badaniach 

lekarskich i zgody rodziców.  

Do dnia dzisiejszego nie ma tego zapisu w propozycjach zawodów.  

12.9.  Uchwała nr 412/5/Z/2014 z dnia 14.09.2014 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego podejmuje awansem – bez posiadania wniosku – 

decyzj� o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów i zatwierdza termin organizacji na 29 

listopada 2014 r. 

12.10.  Uchwała nr 413/5/Z/2014 z dnia 14.09.2014 

Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego postanawia o zwróceniu si� do Rady Zwi�zku o 

zorganizowanie szerokiego spotkania z Rad� Zwi�zku i przedstawicielami �rodowiska 

je�dzieckiego. 

Pomimo spotkania w dniu 15.09.2014 nikt z Zarz�du nie zwrócił si� do Rady z propozycj�
takiego spotkania 

12.11. Zarz�d Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego omówił zasady decydowania o 

wydatkach i inwestycjach PZJ. 

Zarz�d postanowił, co nast�puje: 
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- wydatki w ramach bud�etu (realizacja umów, wydatki bie��ce) powinny by� zatwierdzane 

przez Dyrektora Biura PZJ; 

- wydatki zwi�zane z inwestycjami powinny by� zatwierdzane uchwał� Zarz�du. 

Wielotysi�czne wydatki na komputeryzacj� i telefony komórkowe nie były zatwierdzane 

uchwał� Zarz�du. 

Prezesi Zwi�zku upowa�nili w umowie pracownika biura do podejmowania decyzji bez 

konieczno�ci akceptacji Głównej Ksi�gowej oraz osób upowa�nionych do decyzji 

finansowych. 

12.13. Zespół kontrolny zauwa�ył nierówne traktowanie organizatorów i zawodników 

przy podejmowaniu decyzji o: 

a)  zwalnianiu z płacenia kar za odwoływane zawody 

b) Zgody na obni�enie w stosunku do regulaminu wysoko�ci nagród finansowych na 

zawodach ogólnopolskich 

c) Obni�aniu lub zwalnianiu z płacenia ekwiwalentu za zmian� barw klubowych 

Zał�cznik: protokoły i uchwały Zarz�du. 

13. Uwagi 

Do skontrolowania pozostały jeszcze dotacje na zadania celowe z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki oraz programy unijne.  

. 

14. Zastrze�enie 

Wobec braku sformalizowanych zasad kontroli w Polskim Zwi�zku Je�dzieckim, Zespół 

Kontrolny uznaje, �e niniejszy projekt protokołu kontroli dora�nej mo�e by� przedmiotem 

umotywowanych zastrze�e� Prezesa PZJ wyra�onych w terminie 7 dni od otrzymania 

projektu wyników kontroli, skierowanych do Przewodnicz�cego Rady Zwi�zku. Zastrze�enie 

to odpowiada zasadom wyra�onym w § 17 Instrukcji w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki.   

dnia 30, pa�dziernika 2014 r. 

Zespół Kontrolny Rady Zwi�zku 

1. Marek Ka�mierczak 

2. Stanisław Helak 

3. Jacek Wolski  


