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Komisja Rewizyjna NTW Kwidzyn w składzie: 

1. Tomasz Sinkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Witold Jabłonka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

3. Przybysz Stanisław – Sekretarz Komisji Rewizyjnej  

Ad.1 Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową towarzystwa w tym w szczególności w 

odniesieniu do bilansu za rok 2018, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje: 

W 2018 r., Towarzystwo uzyskało przychody w kwocie 127.841,27 zł, które stanowiły: 

- Składki członkowskie 97.342,72 zł 

- Dotacje 12.000,00 zł 

- Darowizny 1% podatku 6.824,00 zł 

- Przychody finansowe 74,55 zł 

- Pozostałe przychody 11.600,00 zł 

Koszty realizacji zadań statutowych w 2018 r., wyniosły 125.831,16 zł na co składają się 

następujące kwoty: 

- Koszty dzierżawy jezior  32.160,31 zł  

- Koszty zarybiania 34.613,78 zł 

- Organizacja imprez sportowych  23.095,15 zł 

- Koszty administracji  15.777,96 zł 

- Zakup paliw 5.167,70 zł 

- Pozostałe koszty 15.016,26 zł 

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Towarzystwo w roku 2018 uzyskało 

przychody wyższe niż koszty związane z realizacją zadań statutowych. Powstała nadwyżka w 



kwocie 2.010.11 zł, z tego co udało się ustalić Komisji Rewizyjnej zostanie przeznaczona na 

fundusz statutowy, który na 31 grudnia 2018 r., stanowił kwotę 41.929,00 zł. 

Środki pieniężne, w których posiadaniu było towarzystwo na dzień 31 grudnia 2018 r. to 

kwota 21.706,74 zł, na która składają się wartości: 

- Środki pieniężne w banku 10.572,52 zł 

- Środki pieniężne w kasie      1021,25 zł  

- Lokaty                                10.112,97 zł  

Przedstawione wartości, które wynikają z bilansu przedłożonego Komisji Rewizyjnej przez 

Prezesa Zarządu, wskazują, że sytuacja finansowa Towarzystwa w 2018 r., kolejny już rok 

była dobra. W sposób właściwy zostały sfinansowane przedsięwzięcia związane z realizacją 

zadań statutowych, a co najważniejsze realizacja tych zadań nie wygenerowała pasywów, 

które obecnie obciążałyby budżet Towarzystwa.  

 Do najważniejszych przychodów zasilających budżet Towarzystwa tradycyjnie należą 

wpłaty ze składek członkowskich a największe wydatki, związane były z zarybieniami jezior, 

co jest zjawiskiem nowym i bardzo pozytywnym. W tym miejscu należy jednak wskazać, że 

kwota uzyskana ze składek była niższa niż w 2017 r., a koszty dzierżawy jezior okazały się 

nieznacznie większe.  

 Po raz kolejny na pochwałę zasługuje propagowanie możliwości wpłat na rzecz 

Towarzystwa z tzw. 1 %, z czego uzyskiwane środki przeznaczane są na zarybienia naszych 

jezior. W tym miejscu komisja wskazuje, że należy zastanowić się w jaki sposób można 

jeszcze bardziej zachęcić do dokonywania takich odpisów. Wśród społeczeństwa panuje w 

dalszym ciągu wysoki stopień niewiedzy, związany z możliwością dokonywania takich 

odpisów, które potencjalnego darczyńcę nic nie kosztują. Jeżeli 1 % podatku nie zostanie 

przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego, trafi do Urzędu Skarbowego i zasili 

budżet Państwa. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na odpisy z 1%, w który od bieżącego 

okresy rozliczeniowego nastąpiły zmiany związane z rozliczeniem rocznym, stały się one 

ocenie bardziej niezależne od pracownika, bowiem to pracodawca ma obowiązek przesłać 

elektronicznie pit, który następnie urząd skarbowy rozlicza samodzielnie.  

 Ad.2 Odnosząc się do prac Zarządu w roku 2018 r., Komisja Rewizyjna, stwierdza, że 

prace przebiegały w uporządkowany sposób. W tym miejscu należy zaznaczyć, Komisja 

Rewizyjna uczestniczyła w większości posiedzeń Zarządu, które odbywają się cyklicznie w 

każdy pierwszy wtorek miesiąca. Zdarzało się, że wnioski komisji były poddawane pod 

dyskusje zarządu i często okazywały się one skuteczne.  

 Wracając do posiedzeń zarządu, wskazuje się, że na każdym z posiedzeń, 

przedstawiane były sprawozdania z bieżącej działalności, które referowali poszczególni 

członkowie Zarządu Towarzystwa. Na pochwałę zasługuje, podtrzymana przez Prezesa 

Zarządu inicjatywa, polegająca na próbie zmobilizowania wszystkich członków Zarządu do 

aktywnej pracy. Komisja rewizyjna stoi na stanowisku, że właściwe osiągnięcie celów 



statutowych możliwe jest wyłącznie w sytuacji zaangażowania w te prace jak największej 

ilości osób. Komisja stwierdza, że pomimo próby zaangażowania do pracy wszystkich 

członków, wydajność i zaangażowanie niektórych członków zarządu mogłaby być jednak 

większa, co należy rozumieć nie jako próbę napiętnowania braku chęci do pracy, a jako 

wskazanie, że właściwe i wydajne funkcjonowanie organizacji jaką jest Niezależne 

Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie. Bycie członkiem zarządu to bowiem nie tylko 

realizowanie zadań i założeń sztywno nakreślonych przez prezesa zarządu, ale równie 

podejmowanie samodzielnej inicjatywy i wykazywania się własną kreatywnością w 

działaniach na rzecz naszego towarzystwa.  

 Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że inicjatywa budżetu obywatelskiego cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem i stała się cykliczną szansą na uzyskanie środków 

finansowych na realizacje zgłoszonych do niego projektów, należy w dalszym ciągu 

poszukiwać pomysłów na realizację zadań związanych  z naszym towarzystwem, w kolejnych 

jego edycjach, a najlepszą wizytówką tego, że warto są zrewitalizowane stawy Batorego oraz 

przy ul. Granicznej.  

 W poprzednim roku komisja zwracała uwagę, że na pochwałę zasługiwało stworzenie 

nowej strony internetowej NTW Kwidzyn dostępnej po adresem www.ntw-kwidzyn.org, 

która cieszy się coraz większym zainteresowaniem użytkowników.  

 Funkcjonowanie strony internetowej jest kluczem do popularyzacji naszego 

towarzystwa, co jest jednym z naszych najważniejszych celów statutowych. Dzięki stronie 

zwiększyły się wpływy towarzystwa ze sprzedaży zezwoleń, co wynika, z jednej strony z 

możliwości dokonania płatności za zezwolenia w formie on-line, z drugiej strony, z 

ukazywania  relacji ze spotkań i zawodów, co sprzyja popularyzacji i zainteresowaniu ze 

strony odwiedzających naszą stronę internautów. Należy podtrzymać inicjatywę związaną z 

aktualną stroną internetową i systematycznie wskazywać na niej relacje z zawodów, prac na 

rzecz NTW oraz innych imprez, które służą szeroko rozumianemu interesowi towarzystwa.  

Należy zauważyć, że organizowane przez towarzystwo zawody wędkarskie, 

szczególnie zawody spinningowe oraz podlodowe, przyciągają coraz większą grupę 

wędkarzy, co zasługuje na pochwałę. W dalszym ciągu sporym zainteresowaniem cieszą się 

zawody pn. wędkarski turniej zakładów pracy powiatu kwidzyńskiego. Zawody powinny 

służyć popularyzacji naszego towarzystwa oraz integracji wędkarzy, co jest właściwie 

realizowane przy wysokiej frekwencji. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że szczególnie 

pozytywnym wydarzeniem w kalendarzu sportowym były spinningowe zawody wędkarskie, 

które w turze wiosennej i jesiennej zostały zorganizowane na jeziorze Klasztornym z łodzi. 

Zawody te odbyły się na żywej rybie, co zasługuje na duży ukłon w stronę organizatora, 

bowiem zawody wędkarskie powinny służyć uczciwej rywalizacji, integracji ale również 

punkty zdobywane przez zawodników nie powinny być liczone w zabitych rybach, a właśnie 

w rybach żywych. Komisja Rewizyjna ma nadzieje, że zawody te na stałe wpiszą się już w 

nasz kalendarz wędkarski, a wybudowany slip do łodzi, znacznie wpływa na coraz większe 

zainteresowanie tym zawodami. W zakresie zawodów wędkarskich Komisja Rewizyjna 

postuluje o nadanie najwyższej rangi w organizacji zawodów sportowych tzw. imprezom 

http://www.ntw-kwidzyn.org/


mistrzowskim tj. „Król zimy”, „Mistrz Spinningu” oraz „Mistrz spławika i koszyka”. Są to 

bowiem zawody, które wyłaniają mistrza towarzystwa w każdej kategorii wędkarstwa i 

powinny one korzystać z prawa pierwszeństwa w zakresie ich organizacji. Zarząd powinien 

dążyć do organizacji w pierwszej kolejności zawodów mistrzowskich towarzystwa, a dopiero 

w kolejnej na tzw. zawodach komercyjnych jakimi są np. zawody karpiowe oraz pstrągowe 

czy nawet zawodów zaliczanych do Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.  

Slip do łodzi, o którym już wspomniano, to duży plus w wydarzeniach ostatniego roku 

związanych z naszym towarzystwem. Stanowi on znaczne ułatwienie w dostępie do wody dla 

wędkarzy, którzy wcześniej nie wędkowali na naszych wodach, a tym samym przyczynia się 

to do przyciągnięcia nowych członków NTW. 

 Jeżeli chodzi o sprawy, na które należy zwrócić uwagę w bieżącym okresie 

działalności Towarzystwa, to najważniejszym zadaniem jest szukanie możliwość 

pozyskiwania dodatkowych środków na zarybianie jezior, oraz dalsze zwiększenie liczby 

uczestników zawodów wędkarskich. Zdaniem komisji rewizyjnej zarybianie jezior powinno 

stać się priorytetem naszego towarzystwa nawet kosztem zmniejszenia ewentualnej puli 

środków przeznaczonych na działalność sportową. 

Zarybienia uwzględniając oczywiście wymagania, jakie nakładają na towarzystwo 

operaty rybackie, powinno odbywać się rybą już odchowaną, ponieważ zarybienia tzw. 

wylęgiem nie dają wymiernych skutków w zakresie zwiększenia rybostanu w naszych 

wodach. W zakresie zarybień ryb drapieżnych Komisja postuluje o zarybienia szczupakiem 

jeziora Leśnego. Jest to woda, w której szczupak posiada świetne warunki bytowania poprzez 

rozwiniętą roślinność podwodną oraz dużą ilość drobnej ryby, stanowiącej pokarm oraz 

posiada dobrą dostępność linii brzegowej, czego nie można powiedzieć o jeziorze 

Klasztornym. 

Komisja Rewizyjna postuluje również, o poczynienie starań w zakresie zwiększenia 

monitorowania naszych wód, które narażone są na zjawisko kłusownictwa. Szczególnie 

jezioro Klasztorne, Leśne i Sarnówek powinny być monitorowane ze środków pływających 

tak aby nie dopuścić do stawiania sieci w tych wodach. Dobra sytuacja finansowa 

towarzystwa daje możliwość zakupu narzędzi do walki z kłusownictwem np. w postaci 

sprawnego silnika do łodzi czy profesjonalnych latarek. O ile w zeszłym roku Komisja 

Rewizyjna postulowała o zastanowienie się nad usprawnieniem społecznej straży rybackiej 

NTW, o tyle z zadowoleniem przyjmuje obecną sytuację związaną z naszą strażą. Duże braw, 

szczególnie na zachętę do dalszej pracy należą się Tomkowi Marcinkiewiczowi za stworzenie 

grupy, która podejmuje inicjatywę związaną z monitorowaniem jezior i która posiada wizję 

dalszego rozwoju naszej straży. Posiadamy w swoim towarzystwie wody, które są swego 

rodzaju unikatami w naszym regionie. Szczególnie chodzi o jezioro Klasztorek oraz jezioro 

Leśne i żyjące w nich medalowe okonie, które często ocierają się o 50 cm. Należy więc 

szczycić się takimi wodami, ale również pilnować ich, aby kłusownicy nie uszczuplali 

naszych zasobów ryb a wędkarze przestrzegali wymiarów oraz regulaminów.  

W tym miejscy Komisja Rewizyjna chciałaby wskazać, że z zadowoleniem przyjęła 

również fakt, wprowadzenia zakazu spinningowania w jeziorze Klasztorek oraz Leśne w 



miesiącu kwietniu oraz po godz. 21 w maju. Komisja uważa, że jest to szczególny okres w 

naszych jeziorach, w którym ryby drapieżne takie jak okoń, szczupak i sandacz przystępują 

do tarła lub są chwilę po tarle. Nie może być jednak przyzwolenia na odławianie tych ryb w 

tym okresie lub kaleczenie ich pod pretekstem łowienia innych. Z uwagi na szacunek 

zarówno dla ryb jak i wędkarzy, którzy przestrzegają regulaminów i etycznie podchodzą do 

wędkarstwa wprowadzone ograniczenie należy uznać za właściwe. Właściwym jest także 

wprowadzenie górnych wymiarów ochronnych dla ryb takich jak szczupak, sandacz oraz 

okoń, co wpłynie pozytywnie na zwiększenie populacji okazów w naszych wodach, które 

należy zdecydowanie chronić. Obecność w zbiornikach wodnych dużych ryb drapieżnych 

bardzo pozytywnie wpływa na właściwy rozwój innych gatunków białorybu do czego jako 

towarzystwo powinniśmy dążyć. Komisja Rewizyjna stwierdza, że takie rozwiązania zostały 

wcześniej wprowadzone na wielu wodach, zarówno należących do Polskiego Związku 

Wędkarskiego jak i nawet wodach komercyjnych stworzonych typowo do osiągania zysku z 

wędkarstwa. 

Podsumowując, Komisja Rewizyjna oświadcza, że do powyższych ustaleń doszła, 

aktywnie uczestnicząc w działalności Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w 

Kwidzynie w 2018 r. Komisja podczas uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu składała 

wnioski, w których poddawała pod rozmowę bieżące uwagi.  

Działalność Komisji była i jest nastawiona na pomoc w rozwiązywaniu pojawiających 

się problemów i właściwe wykonywanie obowiązków statutowych przez Zarząd. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna wnosi o udzielnie Zarządowi 

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie absolutorium za rok 2018 r. 

Podsumowując mijającą kadencję władz NTW, jako przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, działając zarówno osobiście jak i w imieniu całej komisji, chciałbym 

podziękować Zarządowi za upływającą kadencję oraz wszelkim innym osobom, które działały 

w mijającym okresie na rzecz naszego towarzystwa.  

Żywię również nadzieję, na kontynuowanie idei działalności towarzystwa nakreślonej 

przez ustępujące kadencje władz, dla nowo wybranych członków Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej ,co nastąpi na dzisiejszym posiedzeniu. 
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