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        14 lipca 2020r. 
 
 

Jan Sołtysiak 
Prezes  
Polskiego Związku Jeździeckiego 
01-496 Warszawa 
ul. Karola Miarki 11 D 
 
 
        Komisja Rewizyjna  
        Polskiego Związku Jeździeckiego 
        01-496 Warszawa 
        ul. Karola Miarki 11 D 
 
 
 Jako Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego przyjąłem z wielkim zdumieniem tę uchwałę i pismo 
Komisji Rewizyjnej PZJ skierowane do Ministerstwa Sportu.  
    Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że tym zachowaniem przynosicie Państwo wstyd PZJ i ośmieszacie 
Związek w Ministerstwie Sportu. 
     Po drugie, przesłaną korespondencją pokazaliście Państwo swoją niewiedzę dotyczącą organu, do którego 
kierujecie Pismo (raz Ministerstwo Sportu i Rekreacji, a raz Ministerstwo Sportu i Turystyki, a właściwy organ 
to Ministerstwo Sportu). Ośmieszyliście Państwo Komisję Rewizyjną poprzez zaprezentowanie braku 
posiadania podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i finansów Związku, który Komisja Rewizyjna może 
kontrolować na bieżąco. 
    - Jednocześnie proszę odpowiedzieć środowisku, ile razy spotkał się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z 
Zarządem lub Prezesem Związku w czasie mojej kadencji. Dla ułatwienia powiem – wcale. 
   -  Kiedy skierował Pan Przewodniczący do mnie opinie i zapytania na temat kondycji i finansów związku – 
wcale. 
   - Czy potrafi Pan Przewodniczący czytać bilans firmy, przepływy i wiedzieć na czym polega płynność 
finansowa, zysk, wynik finansowy i wielkość środków na rachunku bankowym??? 
   Aby bardziej nie obnażać braku wiedzy członków Komisji Rewizyjnej informuję, iż: 
  1. Kupno nowej siedziby PZJ w Warszawie  
  2. Wyposażenie jej w meble i komputery 
  3.  Spłacenie w całości wcześniej zaciągniętych zobowiązań PZJ po przejęciu mojej prezesury 
                                  tj. spłaceniu Artemora i innych zobowiązań Związku, które pogrążyły moich poprzedników 
  4. Sfinansowanie nowej strony PZJ 
  5. Sfinansowanie dalszej rozbudowy systemu informatycznego poprzez rozbudowę i  
                               unowocześnienie istniejącego, ale już starego systemu informatycznego za kilkaset tys. zł 
  6. Rozwiązanie wielu problemów kadrowych 
  spowoduje, że mimo to pozostanie na rachunku PZJ na koniec roku kwota min 400000zł  
                            (słownie czterysta tysięcy złotych) i że wiedza ekonomiczna Pana Przewodniczącego o  
                            Związku ulegnie poprawie. 
  Wszystko to jest finansowane ze środków własnych bez jednej złotówki kredytu, ale żeby to 
wiedzieć to trzeba rozmawiać i mieć w tym zakresie wiedzę. 
 Na końcu chciałbym życzyć sobie, aby Zarząd w nowej kadencji miał taką Komisję Rewizyjną, na którą 
zasługuje ten Związek i nie musiał przejmować finansów Związku nie mając na wypłatę dla pracowników tak 
jak ja to musiałem zrobić. 
           
         Z poważaniem 
         Jan Sołtysiak 
         Prezes PZJ 
 
W załączniku opinia radcy prawnego PZJ 
 
Do wiadomości: 
- Minister Sportu 
 
   


