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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ  
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE 
ZA ROK 2018 

Z OCENĄ DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W 2018 ROKU 
I WNIOSKAMI DOTYCZĄCYMI UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI 

1. Komisja Rewizyjna w składzie:  
Piotr Łapiński – Przewodniczący,  
Jerzy Majewski – Członek,  
Krzysztof Gelo– Członek 

dokonała w dniu 24 czerwca 2019 r. analizy Sprawozdania z działalności 
Stowarzyszenia za 2018 rok oraz Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia z 
działalności w 2018 roku i ustaliła co następuje:  

• Sprawozdanie odzwierciedla prawidłowo prowadzoną gospodarkę 
finansową Stowarzyszenia 

• Stan środków pieniężnych jest zgodny ze sprawozdaniem Zarządu 
Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do:  
• Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,  
• Ewidencji księgowej,  
• Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018, 
• Zestawienia Rachunku zysków i strat oraz Bilans na dzień 31.12.2018  

3. W roku 2018 do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne uwagi na temat działalności 
Stowarzyszenia i Zarządu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie uczestniczyli w zebraniach Zarządu 
Stowarzyszenia. 

5. W związku z podsumowaniem pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym 
2018: 
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a. Komisja Rewizyjna dziękuje Zarządowi Stowarzyszenia za efektywną pracę 
i stałą opiekę nad grupą Oldboy’ów oraz umożliwienie im aktywnego 
uprawiania działalności artystycznej oraz czynnego udziału w działalności 
Zespołu Pieśni i Tańca PW                                                      

b. Komisja Rewizyjna stwierdza, iż w roku sprawozdawczym Zarząd pracował 
rzetelnie i zgodnie z założonymi celami statutowymi, w związku z czym 
Komisja nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń do pracy Zarządu.  
 

c. Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem, który rzetelnie 
informował członków Komisji o bieżących inicjatywach, realizowanych 
projektach oraz planowanych kosztach działalności w roku 2018. 

 
d. Ze względu na zwiększone w roku sprawozdawczym koszty działalności 

Stowarzyszenia Komisja wspólnie z Zarządem i zgodnie z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia zwiększyła kwotę składek członkowskich oraz wprowadziła 
i konsekwentnie realizowała w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia 
pobieranie opłat na częściowe pokrycie kosztów Sali od osób uczestniczących 
w próbach 

 
e. Komisja stwierdza, że gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe 

i uzasadnione, pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres 
01.01.2018 – 31.12.2018 

6. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o przyjęcie 
sprawozdań Zarządu i udzielenie mu absolutorium. 

  
Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
 
Podpisy komisji:  
 

Piotr Łapiński – Przewodniczący                     

Jerzy Majewski – Członek                           

Krzysztof Gelo – Członek 
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