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                                                      S p r a w o z d a n i e 

 

Komisji rewizyjnej przy Kole Terenowym Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 

                                              przy Zakładzie Karnym we Wronkach za rok 2021. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Janusz Owczarzak – przewodniczący 

Jerzy Dolata – członek 

 

 Począwszy od listopada 2020 roku komisja rewizyjna przy Kole Terenowym KZEiR SW we 

Wronkach pracowała w składzie dwuosobowym, bowiem w listopadzie 2020 roku zmarł członek komisji 

Wojciech Sztuba. W dniach 23 lutego oraz 2 marca 2021 r. komisja rewizyjna przeprowadziła 

kompleksową kontrolę działalności zarządu Koła, kontrolę środków finansowych, dokumentacji 

finansowej oraz stanu druków ścisłego zarachowania. 

Zarówno w roku 2020 jak i 2021 zarząd Koła pracował w trudnym okresie trwającej pandemii, przy 

niepełnym składzie osobowym, po rezygnacji z udziału w pracach zarządu Koła, dotychczasowego 

zastępcy przewodniczącego zarządu kolegi Stanisława Hoffy. Do udziału w pracach zarządu 

dokooptowano co prawda kol. Barbarę Klimko, jako przedstawicielki grupy emerytów – członków naszego 

Koła ze zniesionego Aresztu Śledczego w Szamotułach, jednak jej udział w pracy zarządu był ograniczony z 

racji odległości. Stan wydłużonej kadencji zarządu Koła i komisji rewizyjnej był zgodny z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi działania stowarzyszeń w sytuacji epidemii jak również z przesłanymi wytycznymi 

Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 7 grudnia 2020 roku nr 133/2020. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Kole było 138 członków. W minionym roku ubyło 12 członków (w tym 7 

zmarło, 2 zrezygnowało z członkostwa, a 3 skreślono z powodu niepłacenia składek). Przybyło 2 członków. 

Obserwuje się stopniowe zmniejszanie się liczby członków naszego Związku, spowodowane naturalnym 

niejako spadkiem liczby członków przy jednoczesnym braku nowych zgłoszeń, pomimo znacznej liczby 

funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne. I tak na koniec kolejnych lat zanotowano: 

2016 r. – 132 członków, 2017 r. 128, 2018 r. – 132, 2019 – 147 (znaczny przyrost został spowodowany 

przyjęciem w roku 2019 grupy emerytów i rencistów z Szamotuł), 2020 – 148 członków. 



W dniu 25 stycznia 2022 roku komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności zarządu za okres od 

poprzedniej kontroli. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków finansowych Koła wynosi (wg wyciągu z 

Banku PeKao S.A.) 5 895 zł, natomiast w kasie stwierdzono gotówkę w kwocie 704,47 zł, co daje łącznie 

kwotę 6599zł47gr. Stan środków finansowych jest zgodny z dokumentacją finansową prowadzoną w 

sposób przejrzysty i rzetelny przez skarbnika Koła kol. Ryszarda Koniecznego. Uwagę zwraca czytelność i 

kompletność przedstawionej do kontroli dokumentacji. Podstawowym źródłem przychodów Koła były 

składki członkowskie, natomiast wydatki dotyczyły zakupu niezbędnych materiałów biurowych (druki, 

tonery, papier, znaczki pocztowe), wiązanek pogrzebowych, ale i dopłat do organizowanych imprez np. 

spotkania 75+ z dyrekcją ZK i zarządem Koła. 

Komisja kontrolowała przychód i rozchód druków ścisłego zarachowania (legitymacje członkowskie i druki 

uprawniające do zniżki PKP). Stan ilościowy druków jest zgodny z rejestrem i adekwatny do potrzeb Koła. 

W 2020 roku, na prośbę przewodniczącego Koła, komisja rewizyjna przeprowadziła wnikliwą kontrolę 

rozliczenia wycieczki pobytowej do Pobierowa (1 – 8.07.2020) w związku ze skargą złożoną przez jednego 

z uczestników tej wycieczki. Komisja nie potwierdziła przedstawionych w skardze zarzutów, a stwierdzone 

drobne uchybienia zostały niezwłocznie usunięte po przedstawieniu protokołu pokontrolnego. Corocznie 

komisja rewizyjna przeprowadza kontrole merytoryczne i finansowe odbytych imprez. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Komisja kontrolowała również prowadzenie dokumentacji przebiegu posiedzeń zarządu Koła. Prowadzony 

przez sekretarza zarządu kol. Mirosława Czekalskiego, zeszyt protokołów i uchwał zarządu Koła jest 

czytelny, wyczerpujący i merytorycznie poprawny.  

Komisja rewizyjna ocenia pracę zarządu Koła w całej wydłużonej kadencji za pozytywną i wnosi o 

udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Jednocześnie komisja rewizyjna przypomina o 

konieczności przestrzegania Statutu KZEiR SW. 

Podpisy: 

Janusz Owczarzak ………………………………………………….. 

Jerzy Dolata …………………………………………………………… 

 


