
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

na Walne Sprawozdawcze Zebranie  Członków MKS Polonia Warszawa 

11.01.2022 r. 
 
 Komisja Rewizyjna zapoznała się z całokształtem działalności MKS Polonia  w 
zakresie 

1. działalności merytoryczno-sportowej 
2. działalności finansowej MKS 
3. działalności administracyjnej 

 
ad 1)  Oceniając działalność sportową należy podkreślić pogarszającą  pozycję Klubu 
w dwóch klasyfikacjach: prowadzonej przez Ministerstwo Sportu klasyfikację w 
sporcie młodzieżowym – gdzie MKS plasuje się na miejscach w środku tabeli, oraz 
klasyfikację w ramach WOM, gdzie Klub w ciągu ostatnich 2 lat zajmują czołowe  
miejsca ( piłka nożna) oraz w środku tabeli( koszykówka). 
 Wszystkie sekcje prowadzone przez Klub biorą udział w rozgrywkach i 
zawodach organizowanych na terenie miasta Warszawy. Komisja twierdzi, że 
ważnym elementem w wynikach uzyskanych przez Klub jest dobra współpraca z 
Liceum Ogólnokształcącym nr 62 oraz Szkołą Podstawową z ul. Ciasnej( dotyczy to 
sekcji piłki nożnej). 
 Niezwykle istotne dla dobrego funkcjonowania Klubu jest unormowanie 
docelowe możliwości korzystania z obiektu przy ul. Konwiktorskiej. 
 Przychylność zarówno Biura Sportu i Rekreacji oraz Stołecznego Centrum 
Sportu Aktywna Warszawa, mimo wszystko sprawiają wrażenie tymczasowości, co 
utrudnia stabilne planowanie szkolenia. 
 
ad 2) MKS Polonia prowadzi działalność finansową w oparciu o obowiązujące w 
Stowarzyszeniach Kultury Fizycznej przepisy. Księgowość jest prowadzona przez p. 
Wandę Nadulską. 
 Należy tu powiedzieć, że większość środków wydatkowanych przez Klub to 
środki uzyskane za udział w konkursach oraz  za osiągnięcia w ramach 
współzawodnictwa sportowego.. 
 Rozliczenia te odbywają się w oparciu o z góry określone zasady. W tym 
zakresie Zarząd nie ma żadnej elastyczności wydawania środków finansowych. 
 Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd ma do dyspozycji wyłącznie środki ze 
składek członkowskich, wpłat sponsorów , dotacji samorządowych i darowizn, które 
może wydawać w sposób niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Klubu.  
 Klub prowadzi również dość liczne obozy sportowe letnie i zimowe, odbywają 
się one głównie za środki rodziców. 
 Raporty kasowe oraz bilanse Klubu są wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Protokoły kasowe w każdym roku są robione pod nadzorem Komisji 
Rewizyjnej i odzwierciedlają stan faktyczny. 
           Klub w latach 2020 – 2021 na bieżąco  rozliczał się  ze swoich zobowiązań 
podatkowych  wobec Urzędu Skarbowego, ZUS oraz w terminie  rozliczał dotacje 
miejskie. 
             W latach  2020-2021  Klub nie został skontrolowany przez ZUS i Biuro  
Kontroli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 
 Prawidłowość gospodarki finansowej Klubu podkreślają również wystawiane 
wielokrotnie dla potrzeb konkursów zaświadczenia Urzędu Skarbowego i ZUS, 



potwierdzające wywiązywanie się Klubu z obowiązkowych danin na rzecz skarbu 
państwa. 
          
 
ad 3)  Działalność administracyjna jest prowadzona przez 4 osoby, w tym troje na 
pełnym etacie. 
 Zatrudnieni są: sekretarka na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy, która prowadzi jednocześnie kasę Klubu,  główna księgowa na pełnym etacie, 
Członek Zarządu na pełnym etacie, kierownik wyszkolenia na ½ etatu. 
Zmiany w składzie Zarządu Klubu: 
W okresie 2020-2021 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu MKS Polonia 
Warszawa 
 Siedziba Klubu mieści się w kontenerze, który staraniem Zarządu przekazała 
Klubowi firma „Warbud”. 
 Zarząd ma również podpisane umowy ze szkołami, w których sekcje prowadzą 
zajęcia. (na ul. Konwiktorskiej, Felińskiego , Stawki i Ciasnej)  
 Klub zatrudnia 39 trenerów i instruktorów, w tym 36 na umowę zlecenie 
(zatrudnienie średnioroczne).   
 Podstawową bolączką Klubu jest brak środków na działalność administracyjną 
– w tym głównie na płace w administracji. Zaległości na rzecz pracowników 
występują w dalszym ciągu na znacznym poziomie. 
         
 Komisja Rewizyjna biorąc powyższe pod uwagę pragnie podkreślić dobrą, 
operatywną pracę Zarządu w mijającej kadencji i wnioskuje o przyjęcie sprawozdania 
Zarządu. 
 
 
 
          Za Komisję  


