Warszawa, 18 luty 2Ot9

r.

Komisja Rewizyjna
Federacji Stowa rzyszeń
SłużbMundurowych RP

PRoToKÓŁ
z kontroli działalnoŚ ci larządu Federacji Stowarryszeń
SłużbMundurowych Rp
Komisja RewizYjna na podstawie § 26 ust. 4 pkt, 1 Statutu Federacji,
w dniu 18 lutego 2oL9 r.
dokonała kontroli całokształtudziałalnościmerytorycznej i finansowej
Zarządu Federacji
StowarzYszeń SłuŻb Mundurowych RP za okres 01 stycznia 2018
grudnia
31
żat8
r.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

t.

Zdzisław Pietryka

-

Przewodniczący Komisji
Komisji

2. Barbara Sadurska - Sekretarz
3. Adam Spychalski - członek

Miejsce kontroli- siedziba Zarządu Federacji w Warszawie przy
ul. Krochmalnej 32 lok.35
W kontroli uczestniczyli i udzielali wyjaśnień:

1.

2.
3.
4.

Zdzisław Czarnecki - Prezydent FSSM RP
Ewa Grzegorczyk-Skarbnik FSSM RP
Bogusfawa Łukasiewicz - Sekretarz FSSM RP
Urszula Wojnowska - Księgowa

Kontrolę PrzeProwadzono w oparciu o dokumentację źródłową
znajdującą się w biurze Zarządu
Federacji,
l. DzlAŁALNoŚĆ

rvl

rnwo RYczNA zARzĄDU

FE D

ERACI l

W

ocenianYm okresie Prowadzona była działalnośćorganizacyjna wynikająca
z założeń
statutowYch, PrzYjętego planu pracy oraz uchwał Kongresu
Założycielskiego, Kongresu
Nadzwyczajnego oraz ]ll kongresu sprawozdawczo wyborczego.
W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Federacji:
1. 22 lutego 2OI8 r.
2.21 kwietnia 2018 r.
3.2l czerwca 20].8 r.
3.27września 2018 r.
4. 11grudnia 2018 r.

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. odbył się w Soczewce k/Płocka lll Kongres
SprawozdawczoWyborczy FSSM RP, W obradach uczestniczyli delegaci z ]_3
stowarzyszen w związków mających
status członków zwyczajnych: 3 stowarzyszen o statusie członków
wspierających oraz zaproszeni

80Ście.

W czasie posiedzeń Zarządu w 2018 r. przyjęto 17 uchwał-4
uchwały ll kadencji i1.3 uchwał lll
kadencji w niżej wymienionych terminach:
22.02.2OL8 r.Zarząd FSSM RP uchwały:
29llll2ol8 z dnia 22,o2.2o!8 r. w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Komendantów policji polskiej
w
poczet członków wspierających FSSM RP
3aln/20L8r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
3t/u/2018r. w sprawie rekomendowania llt Kongresowi
,,Porządku obrad''
32/ ll l 2oL8r. w sprawie rekom endowan ia l l t Kongresowi,,
Regu la m in u ob rad''

2!.a4.2OI8 r.żarząd FSSM RP uchwałę:
l/|ll20t8 z dnia 2t.o4.2ot8 r. w sprawie wyboru osób funkcyjnych
26.06.2018 r.Zarząd FSSM uchwały:
2/ul/2oI8 z dnia 2L.o6.2aL8 r. w sprawie planu pracy Komisji
organizacyjnej
3/xl/20L8 z dnia 2l.o6.2ot8r. w sprawie planu pracy Komisji
Prawnej
4/1l1l2ot8 z dnia 21.o6.2ot8 r. w sprawie planu pracy Komisji
Finansowej
s/llllzol9 z dnia 2L.o6.2oL8 r. w sprawie planu pracy Komisji Medialnej
6/ull2o18 z dnia 2L.a6,2ot8 r. w sprawie zakupu sprzętu komputerowe8o
dla Biura Zarządu FSSM
RP
7/1ll/2ol8 z dnia 2]-.06.2078 r. w sprawie stwierdzenia, że
Klub Generałów WP spełnia wymagania
dla członka zwyczajnego FSSM RP
8/l1ll2o18 z dnia 2l.o6.2ot8 r. ustalającą,,Regulamin działania
Komisji ZarząduFederacji,,
9lull2o78 z dnia 2L.o6.2o18 r. ustalającą,,Regulam in ZarząduFssM
RP''

1l.t2.20t8

r.

Lolullz}L8
Ll/|lll2ot8

z dnia

?arząd FSSM RP uchwały:

z dnia 1,L-!2.2o78r. w sprawie działań dotyczących
wyborów do PE w

tl.tz.zot$r.

dniu 26.o5.2al9

r.

w sprawie uzupełnienia pLnu działania FssM RP na lata 2o77_2o2o
L2/xl/20L8 z dnia t7.t2,2a78r. w sprawie ustalenia terminów posiedzeń
ZarząduFssM RP
L3/]il/2al8 z dnia Lt.12-2ol8r. W sprawie podejmowanych działan
w obronie słusznie nabytych
praw przez funkcjonariuszy i żołnierzy.

zgodnie ze statutem § 25 ust. 1 posiedze nia zarządu Federacji
odbywaty się w zależnościod
Potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. W 2018 r. działania statutowe
Federacji
ukierunkowane bYĘ Podobnie jak w roku poprzednim, na przeciwdziałaniu
skutkom ,,ustawy

emerytalnej".

W ogólnie niesPrzYjającYch, dla nasze8o środowiska warunkach
społeczno-politycznych, główny

naclsk w działalnoŚci organizacYjnej położono na zachowanie jedności
stowarzyszeń zrzeszających
emerytów i rencistów służbmundurowych. podejmowano
różne działania w obronie słusznie
nabYtYch PraW Przez funkcjonariuszy i żołnierzyoraz pomocy
osobom dotkniętym skutkom ustaw

represyjnych.

Na

szczególne podkreślenie zasługuje komitet lnicjatywy ustawodawczej
FssM Rp ds
obYwatelskiego Projektu ustawy o zmianie Ustawy z Jnia
1,8 lutego L994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji (....)
W dniu 11 stYcznia 2O!8 r. złoŻono w Kancelarii Sejmu 250 tysięcy podpisów
popierających ten
Projekt, NiestetY w dniu 22 marca 2Ot8 r. Sejm RP odrzucił projekt obywatelski w pierwszym

czytaniu.
WaznYm wYdarzeniem bYła takze Konferencja
zorganizowana w parlamencie Europejskim w
Brukseli, pt, ,,Represje wobec emeĄ/towanych
funkcjonariuszy i żołnierzy w Polsce,,, która odbyła
się w dniu 28.02.20L8 r.
W celu udoskonalenia form współdziałania, w dniach 18-19
maja 2018 r. zorganizowano w
Soczewce k/Płocka szkolenie, gdzie między innymi,
wypracowano zadania dla poszczególnych
roboczych Komisji Federacji, tj.: organizacyjnej,
Prawnej, Finansowej i Medialnej.

Dokumentacja z działalnoŚci merytorycznej Zarządu
prowadzona jest prawidłowo. protokoły z
Posiedzeń Zarządu,listY obecnościi uchwafu znajiują się w segregatorach
przechowywanych w
szafie metalowej.
lt. DzlAŁALNość FlNANSoWA
Doku mentację

ansową prowadzą:
Księgowy 1arządu - Pani Urszula Wojnowska
Skarbnik Federacji- Pani Ewa Grzegorczyk
KsięgowoŚĆ Prowadzona jest komputerowo
w postaci wydruków w oparciu o program finansowoksięgowY ,,oGNlK' na Podstawie dokumentów
źródłowych. Wydruki z programu księgowego
sporządzane są na koniec każdego miesiąca.
W 2018 roku PrzYchodami Federacji były wyłącznie
składki członkowskie oraz darowizny od osób
fizYcznYch i PrawnYch. Składki rocznej nie
wpłaciłZwiązekEmerytów i Rencistów pożarnictwa Rp.
fi n

W związku z działaniami Przeciwko ustawie
,,represyjnej" i powołaniem Komitetu obywatelskiej
lnicjatYwY
Ustawodawczej załoŻono wyodrębnione konto bankowe
dla gromadzenia darowizn.

Stan konta bankowego na dzień 3L.L2.2O18r.
wyniósł:
a} na rachunku podstawowym
- t5.663,48 zt;
b} na rachunku ,,darowizna'' - 67.225,6t
zł.
Sporządzono bilans na dzień 3L.L2.2OL8 r.
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka
się sumą - 87.37o,56 zł;
Rachunek zysków i strat wykazuje ogółem wynit
finansowy dodatni - t.736,95 zl;
Przychody i koszty w roku 2018 wynosiły ogółem:
Przychody : 85.t87,67 zl
- przychody ze składek członkowskich
- 23.t72,5O zł;
- przychody z otrzymanych darowizn
- 62.015 ,17 zł;
Koszty: 85.450,72 zł.
- koszty administracyjne
- Z0.7gg, 4 zł;55
- koszty statutowe
62.657,L7
zl;
-

Skontrolowano dokumentację Źródłową dotyczącą
wydruków, faktur i rachunków. Należy
stwierdziĆ, Że cała dokumentacja prowadzona jest prawidfowo.
Faktury są opisane,
PodstemPlowane i PodPisane przez osoby uprawnione. Wszystkie
skontrolowane

dokumenty nie
budzą wątpliwościi zastrzeżeń, a poniesione koszty
są uzasadnione,
Podsumowując wYniki kontroti zespół Komisji Rewizyjnej
stwierdza, że działania ZarząduFederacji
pod względem merytorycznym ifinansowym
są zasadne izgodne ze statutem.
PodkreŚliĆ naleŻY aktYwnoŚĆ organizacyjną
w sprawach związanych z ustawą z dnia 16 grudnia

2o1'6 r, zwaną,,rePresYjną" oraz Komitetem
obywatelskiej lnicjatywy Ustawodawczej.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy członków zespolu kontrolnego:
t. Zdzisław Pietryka

2.

Barbara Sadurska

3.

Adam Spychalski

.........,o....'.....l L..i.t.l,.. 1ł;..{i."........

Podpisy członków
1. Zdzisław Czarnecki
2. Ewa Grzegorczyk ....
3, Bogusława Łukasiewicz
4. Urszula Wojnowska

