
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Sobieski” w Poznaniu za okres od 15 czerwca 

2016r. do 23.06.2021r. 

Komisja Rewizyjna w/w okresie działała w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji – Zdzisław Waltrowski 

Członkowie Komisji – Tomasz Rosada 

       –  Arkadiusz Kula 

 

 

Komisja Rewizyjna zajmowała się problematyką wynikając ze statusu § 31 Klubu Sportowego  

„Sobieski” z siedzibą w Poznaniu – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wpisane jest do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000094595, organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

NIP: 972-076-05-31 

REGON: 001 264 340 

Działalność Komisji Rewizyjnej polegała na kontroli działalności gospodarczo-finansowej Klubu, 

kontroli opłacenia składek członkowskich, oraz realizacji Uchwał podejmowanych na Walnym 

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu i Uchwał podejmowanych przez Zarząd Klubu w latach 

2016-2021, która została oceniona pozytywnie i od strony formalnej i merytorycznej nie budziła 

zastrzeżeń. 

Prawidłowo prowadzona jest sprawozdawczość klubowa i finansowa oraz gromadzona i 

przechowywana dokumentacja. 

Sprawozdania finansowe sporządzone przez Andrzeja Kędzierskiego – doradcę podatkowego             ze 

Spółki Cywilnej „Fikot Biuro Rachunkowo-Księgowe Aleksandra i Andrzej Kędzierski” zgodnie           z 

załącznikiem Ustawy 4 o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016 do 31.12.2016r. zatwierdzone przez Zarząd Uchwała 

1/06/2017 z dn. 27.06.2017r. 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 do 31.12.2017r. zatwierdzone przez Zarząd Uchwała 

1/06/2018 z dn. 19.06.2018r. 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018r. zatwierdzone przez Zarząd Uchwała 

1/06/2019 z dn. 30.06.2019r. 

 



Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 do 31.12.2019r. zatwierdzone przez Zarząd Uchwała 

1/09/2020 z dn. 10.09.2020r. 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020r. zatwierdzone przez Zarząd Uchwała 

1/06/2021 z dn. 23.06.2021r. 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała w/w sprawozdania finansowe pozytywnie. 

Rok 2016 do 2021 pod względem sportowym i osiągniętych wyników Komisja zalicza do udanych,     

za co serdecznie dziękuje zawodniczkom i zawodnikom Klubu Sportowego „Sobieski” za włożony trud 

w osiągnięte wyniki oraz życzy dalszej wytrwałości w treningach i udziale w zawodach w następnych 

latach. 

Komisja Rewizyjna była systematycznie zapraszana na posiedzenia Zarządu Klubu, gdzie zapoznawała 

się z bieżącą działalnością Klubu oraz ich problemami. Bardzo dobrze układała się współpraca            

ze Spółką Cywilną „Fikot Biura Rachunkowo-Księgowe Aleksandra i Andrzej Kędzierski”. 

Na zakończenie członkowie Komisji Rewizyjnej dziękując Zarządowi Klubu „Sobieski” w Poznaniu z 

jego Prezesem Antonim Obryckim, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom i pracownikom Klubu 

za włożony trud w funkcjonowanie Klubu, szkolenie zawodniczek i zawodników, organizowanie 

zawodów i utrzymanie Ośrodka Sportowego wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Klubu za kadencję 2016-2021. 

Nowo wybranym Władzom Klubu w nowej Kadencji Komisja życzy jeszcze lepszych osiągnięć 

sportowych i zwraca się do przyszłego Zarządu Klubu, a zwłaszcza członków tegoż Zarządu,              

aby w większym stopniu włączali się w działalność i funkcjonowanie Klubu oraz nabór nowych 

zawodniczek i zawodników do sekcji zapaśniczej i sumo. 

Zdajemy sobie sprawę, że pozyskiwanie dzieci chcących uprawiać zapasy i sumo jest bardzo trudne, 

ale żeby nadal utrzymywać się w czołówce krajowej jest ich systematyczne szkolenie. 

Drugim bardzo ważnym tematem dla przyszłego nowo wybranego Zarządu to pozyskiwanie środków 

pieniężnych na utrzymanie Ośrodka Sportowego i jego remontów, trenerów, instruktorów, 

pracowników Klubu oraz kosztów związanych z organizacją zawodów, wyjazdami na zawody, obozy 

szkoleniowe, konsultacje i stypendia zawodnicze. 

 

 

                     Komisja Rewizyjna 

1. Waltrowski Zdzisław  2. Tomasz Rosada  3. Arkadiusz Kula 


