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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu 

 
Komisja Rewizyjna w składzie: 
Jerzy Majewski        - przewodniczący 
Damian Moździerz  - zastępca przewodniczącego 
Zdzisław Kozak       - sekretarz 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu oraz po skontrolowaniu dokumentacji 
księgowej, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczących sytuacji 
finansowej stowarzyszenia. Dzięki podjętym działaniom reklamowym udało się 
pozyskać dużo wyższą kwotę 1% podatku w 2019 roku niż w latach poprzednich. 
Dokumentacja księgowa jest przechowywana w biurze rachunkowym, operacje 
finansowe są księgowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd planem kont  
i polityką rachunkowości. Zobowiązania Stowarzyszenia są regulowane terminowo.  
Pojawia się jednak wiele nowych regulacji, które skutkują większą liczbą 
obowiązków.  Widoczny jest brak wsparcia merytorycznego członków GSP w pracy 
stowarzyszenia. Natomiast, co prawda w roku 2020, pojawia się zaangażowanie 
organizacyjne niektórych członków. Przykładem było wsparcie logistyczne w 
dystrybucji leków przeciw warrozie. Co w obecnie trudnej sytuacji zasługuje na 
pochwałę. Komisja Rewizyjna również stwierdza, że widoczny jest u niektórych 
członków stowarzyszenia brak świadomości dot. obowiązków, jakie powinni spełniać 
i konsekwencji dla stowarzyszenia indywidualnie błahych zachowań. 
Wykorzystywane były również nowe możliwości wsparcia, z których pszczelarze 
mogli korzystać, sprawniej niż to odbywało się w innych organizacjach.  
Uchwały Walnego Zebrania są wykonywane. 

Zalecenia Komisji Rewizyjnej: 

- uwzględniając przekrój wiekowy członków stowarzyszenia należy wyjątkowo 
starannie i w sposób zdyscyplinowany przeprowadzić takie zadania jak 
rozprowadzenie paszy czy walne zebranie. O ile strona organizacyjna należy do 
zarządu, to powodzenie może zniweczyć niefrasobliwość jednego członka. Inne zdanie 
na temat pandemii nie daje nam przyzwolenia na stresowanie innych, stwarzanie 
zagrożenia czy nieprzestrzeganie obowiązujących zasad higieny, 

- rozpocząć przygotowania na jesieni 2020 do przeprowadzenia w alternatywnej 
formie walnego zebrania członków i wyborów nowych władz w roku 2021, 
poprzedzone zgłaszaniem się w miarę możliwości wcześniej kandydatów, celem 
zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania stowarzyszenia, jako opcja rezerwowa, 



- przygotować zmiany w statucie pozwalające na wynagrodzenie za funkcję członków 
władz, przedstawiając je do publicznej wiadomości za pomocą strony i umożliwi ć 
konsultacje, 

- przygotować zmiany w statucie dotyczące nadzwyczajnych sytuacji (jak np. bieżąca 
epidemia), 

- dalsze prowadzenie działań promocyjnych dot. 1%, w tym poszukiwanie, w miarę 
możliwości, nowych kanałów dotarcia do osób, które przekażą w kolejnych latach 1%, 

- zdyscyplinować członków do terminowych wpłat, 

- dodatkowe korzyści płynące z opłacenia składek członkowskich odnieść tylko do 
osób, które rzeczywiście opłaciły je w terminie, 

- uwzględniać w bieżącej sytuacji, w miarę możliwości finansowych, wypłatę 
wynagrodzeń za pracę wykraczającą poza zwykły zarząd osób zaangażowanych  
w pracę na rzecz stowarzyszenia jako rekompensata za poświęcony czas. 

W związku z powyższym, oceniając pozytywnie pracę Zarządu, Komisja wnioskuje  
o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
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