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                  Oferent                                              Załącznik nr 6 do oferty/umowy* ……………………. 

 

Test zgodności z zasadami dobrego rządzenia (good governance) 

 PYTANIE TAK NIE UWAGI 

1 Czy Związek przeprowadził walne zgromadzenia 

członków/delegatów w roku 2014? 
X   

2 Czy Związek przeprowadził walne zgromadzenia 

członków/delegatów w roku 2015? 
X   

3 Czy walne zgromadzenie członków/delegatów, 

które odbyło się w 2015 r. rozpatrzyło 

sporządzone przez zarząd sprawozdanie z 

działalności zarządu? 

X   

4 Czy walne zgromadzenie członków/delegatów, 

które odbyło się w 2015 r. rozpatrzyło 

sprawozdanie finansowe, ocenione przez 

biegłego rewidenta? 

X   

5 Czy biegły rewident został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa? 
X   

6 Czy obowiązujący regulamin dyscyplinarny 

został uchwalony przez walne zgromadzenie 

członków/delegatów? 

X   

7 Czy w zarządzie Związku zasiadają członkowie 

prowadzący działalność gospodarczą związaną 

bezpośrednio z realizacją przez ten Związek jego 

zadań statutowych? 

 X  

8 Czy została utworzona przez Związek liga 

zawodowa?*  
 X  

9 * Jeżeli odp. TAK w punkcie 8 to czy jest ona 

prowadzona przez odrębną osobę prawną 

działającą w formie spółki kapitałowej, w której 

Związek nie posiada większościowego pakietu 

udziałów/akcji? 

   

10 Czy Związek ma uchwalony przez walne 

zgromadzenie członków/delegatów, dokument 

określający jego strategię rozwoju? 

X   

11 Czy dokumenty regulujące wewnętrzne 

funkcjonowanie Związku, np. statut, regulaminy 

są dostępne w sposób jawny i przejrzysty (proszę 

o wskazanie w uwagach źródeł dostępności)? 

X  Strona 

internetowa 

PZP 



12 Czy w zarządzie Związku zasiadają członkowie 

wchodzący w skład pozostałych władz Związku? 
 X  

13 Czy postępowania dyscyplinarne w Związku są 

dwuinstancyjne? 
X   

14 Czy Związek posiada zapisy umożliwiające 

odwołania do Trybunału Arbitrażowego przy 

PKOL od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych? 

X   

15 Czy Związek posiada system licencyjny lub 

ewidencyjny umożliwiający aktualizację na 

każdy sezon liczby uczestników 

współzawodnictwa sportowego organizowanego 

przez niego?1  

X  Ilość 

zawodników 

2013 r – 25 343 

2014 r – 27 488 

2015 r – 26 606 

16 Czy Związek zatrudnia, zgodnie z wytycznymi 

MSIT, wykwalifikowany personel na stanowisku 

szefa szkolenia? 

X   

17 Czy Związek zatrudnia, zgodnie z wytycznymi 

MSIT, wykwalifikowany personel na 

stanowiskach trenerów kadry narodowej? 

X   

 18 Czy Związek zatrudnia, zgodnie z wytycznymi 

MSIT, wykwalifikowany personel na stanowisku 

sekretarza generalnego (dyrektora)? 

X   

19 Czy Związek korzysta ze środków 

publicznych?2, 3 
X  Śr.publiczne:  

2014r-93% 

2015r-86% 

Udz. prz. wł.: 

2014r-7% 

2015r-14% 
 

*- niewłaściwe skreślić 

Ponadto proszę o przedstawienie sytuacji finansowej Związku w szczególności 

rachunku zysków i strat. W przypadku wykazania straty w działalności Związku 

proszę o podanie przyczyn zaistniałej sytuacji wraz ze wstępnym programem 

naprawczym. 

 

…………………………….     ……………………………. 

                  Osoba uprawniona            Osoba uprawniona 

                    (pieczątka i podpis)             (pieczątka i podpis) 

                                                           
1 Proszę podać liczbę zawodników za lata 2013 – 2015 (w ujęciu rocznym) uczestniczących w różnych formach 
współzawodnictwa organizowanego przez Związek. 
2 Proszę podać procentowy udział środków publicznych w strukturze przychodów Związku. 
3 Proszę wskazać jaki jest udział przychodów własnych w finansowaniu zadań szkoleniowych za lata 2014 i 2015. 


