3 grudnia 2021

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza
za okres 10 grudnia 2018 – 10 grudnia 2021
Komisja Rewizyjna po wyborach przeprowadzonych na Zebraniu Założycielskim
Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza w dniu 10 grudnia 2018, ukonstytuowała się
następująco:
Joanna Rózga – przewodnicząca Komisji
Paweł Stachowiak – sekretarz Komisji
Arkadiusz Lechowski – członek Komisji
W związku z objęciem przez Joannę Rózgę funkcji Koordynatorki Generalnej Kubów
Lokalnych, na Walnym Zebraniu w dniu 20 czerwca 2021 funkcję przewodniczącego Komisji
objął Kazimierz Urbańczyk.
Najważniejszym statutowym obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest kontrola pracy
Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i prawdziwości dokumentacji finansowej
Stowarzyszenia orz przedstawianie wyników kontroli Walnemu Zebraniu.
Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia:
Przez pierwsze miesiące Stowarzyszenie było w trakcie organizowania się. Dopiero od 1
czerwca 2019 rozpoczęło się profesjonalne księgowanie, które objęło również dokumenty z
poprzedzającego okresu.
Przyjęto od 1 czerwca 2019 Politykę rachunkowości, w myśl której m.in.
1. Powierzono prowadzenie księgowości Biuru rachunkowemu Alicja Hajduk, ul. Kubusia
Puchatka 14, 32-020 Wieliczka
2. Ustalono, że księgi rachunkowe obejmują:
• dziennik zbiorczy,
• księgę główną (ewidencja syntetyczna),
• księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),
• zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
3. Przyjęto, że księgi rachunkowe będą prowadzone w postaci komputerowej przy pomocy
programu Comarch Optima.
4. Ustalono, że archiwizuje się i przechowuje:
• dowody księgowe - 5 lat,
• dowody zakupu (budowy) środków trwałych i zakupu wartości niematerialnych i
prawnych przez cały okres ich amortyzowania plus 5 lat kalendarzowych,
• księgi rachunkowe – 5 lat,
• karty wynagrodzeń pracowników, bądź ich odpowiedniki – 50/10 lat od zakończenia
pracy danego płatnika,
• zatwierdzone sprawozdania finansowe – podlegają trwałemu przechowywaniu.
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Na przełomie lat 2020/21 dokonano zmiany w prowadzaniu księgowości.
Od 1 stycznia 2021 prowadzi ją Biuro EB Elżbieta Bogusz, ul Chludowska 35, 08-500
Leopoldów.
Nastąpiła również zmiana programu komputerowego, w którym prowadzone są księgi
rachunkowe. Obecnie jest to InsERT Rewizor GT.
Zarząd Stowarzyszenia odebrał od Biura rachunkowego Alicja Hajduk komplet
dokumentów w formie papierowej, obejmującej dowody księgowe – faktury, potwierdzenia
przelewów, umowy, zlecenia, oświadczenia podatnika, rachunki, zestawienia sald i obrotów,
wystawione dokumenty ZUS i US (CIT, PIT), rozliczenia sponsorowanych wydarzeń w
Klubach. Dokumenty te pozwalają skontrolować i ocenić funkcjonowanie finansów w
Stowarzyszeniu, jednak Komisja uważa, że potrzeba odzyskać od Biura rachunkowego
również księgi rachunkowe w postaci plików cyfrowych, gdyż także ich dotyczy pięcioletni
okres przechowywania.
Zarząd Stowarzyszenia niezależnie archiwizuje najważniejsze dokumenty finansowe
Stowarzyszenia, za rok 2020:
https://klubtygodnika.sharepoint.com/Lists/Dokumenty%20ksigowe%20delegacje%20fa
ktury%20umowy/AllItems.aspx
zaś za rok 2021:
https://klubtygodnika.sharepoint.com/sites/biuro/Lists/Dokumenty%20ksigowe/AllItems.
aspx
Pozwala to plus-minus orientować się na bieżąco, co dzieje się w finansach
Stowarzyszenia.
Natomiast sprawozdania finansowe Stowarzyszenia są ogólnie dostępne na sieciowej
witrynie Stowarzyszenia:
https://www.klubtygodnika.pl/stowarzyszenie/dokumenty/
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało przez Komisję Rewizyjna zaopiniowane
pozytywnie 3 sierpnia 2020 i następnie zatwierdzone przez Walne Zebranie 29 sierpnia 2020.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało przez Komisję Rewizyjna zaopiniowane
pozytywnie 4 marca 2020 i następnie zatwierdzone przez Walne Zebranie 20 czerwca 2021.
Rok 2021 nie jest zamknięty, dlatego Komisja Rewizyjna nie ustosunkowuje się do niego,
pozostawiając to nowej Komisji wybranej na nadchodzącym Walnym Zebraniu.
Źródłem finansów Stowarzyszenia są dobrowolnie deklarowane składki członkowskie (nie
ma obowiązku płacenia składek a jedynie zachęty), darowizny, a przede wszystkim dotacje
uzyskiwane na organizację debat, warsztatów, itp. z Fundacji im Konrad Adenauera oraz
granty, jakie uzyskują lokalne Kluby w swoich miastach.
W skontrolowanych przez Komisję dokumentach nie znaleziono uchybień w stosunku do
przepisów prawa, Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia. Wydarzenia dotowane przez
sponsorów są rozliczane bez większych poślizgów i akceptowane przez sponsorów.
Komisja Rewizyjna przewiduje jednak, że dalszy rozwój Stowarzyszenia i powstawanie
nowych Klubów będą wymagały zwiększenia wydatków na księgowość i administrację.
Praca Zarządu
Jest to pierwszy okres działalności Stowarzyszenia. Zarządowi udało się zorganizować
księgowość, dostosowywać stopniowo Statut Stowarzyszenia do potrzeb i możliwości
działania. Zastąpiono niefortunny termin „członek sympatyk” przez „członek klubowicz”.
W trakcie kadencji celowe okazały się zmiany w składzie Zarządu, zorganizowanie
potrzebnych struktur (biuro), podział obowiązków, dzięki którym Zarząd funkcjonuje
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sprawnie. Została założona baza informacyjna i komunikacyjna w ramach Office 365 i
przeprowadzone liczne konsultacje w ramach jej działania.
Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że dzięki aktywności Zarządu Stowarzyszeni
realizuje z powodzeniem swoje główne statutowe cele, rozwija i poszerza zakres swojej
działalności, promuje i wspiera ciekawe inicjatywy innych środowisk, kontynuuje współpracę
z takim organizacjami jak Fundacja im. Konrada Adenauera czy Wydawnictwami; Więź,
WAM, Znak oraz utrzymuje stały kontakt z Redakcją „Tygodnika Powszechnego. Uzyskano
wiele wydawnictw, które rozprowadza się wśród sponsorów, a także członków Stowarzyszenia
opłacających zadeklarowane składki.
Oprócz rozliczania wydarzeń organizowanych przez lokalne Kluby, Zarząd współpracuje
z Krakowskim Klubem przy organizacji Zjazdów Klubów oraz z Warszawskim Klubem przy
organizowaniu rekolekcji klubowych. Dużo wysiłku włożył Zarząd w zdobycie lokalu w
Krakowie, który z jednej strony będzie siedzibą Krakowskiego Klubu, ale również pomieści
biuro Stowarzyszenia. Przewidywane jest w związku z tym przeniesienie formalne siedziby
Stowarzyszenia z Poznania do Krakowa. Dzięki kontaktom z Redakcją „TP”, korzystając z
przeprowadzki Redakcji na ul. Dworską, uzyskano kilka „historycznych” mebli po redaktorach
TP, oraz liczny księgozbiór, które nadały swoisty klimat „Piwnicy Powszechnej” w Krakowie,
przy Pijarskiej 5.
Wielkim wyzwaniem dla Stowarzyszenia jest pandemia koronawirusa SARS-COV-19.
Nie mogły odbyć się rekolekcje, Zjazd Klubów mógł się odbyć w ograniczonym składzie, wiele
Klubów musiało zawiesić publiczne debaty. W tej sytuacji uruchomiono możliwości
organizacji wydarzeń on-line, wykorzystując Teams, Zoom, Webex. Dzięki temu wiele
wydarzeń o charakterze lokalnym uzyskało zasięg ogólnoświatowy. Wydaje się celowe, nawet
po ustaniu pandemii, kontynuowanie niektórych inicjatyw on-line, jak np. wspólna lektura.
Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, Komisja pozytywnie ocenia pracę Zarządu i stawia
Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
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