
Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie 

z dnia 14 marca 2019 roku 

§1  

1.Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych w Krotoszynie, zwanego dalej Stowarzyszeniem, powołaną do 

sprawowania kontroli nad jego działalnością,  ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, uchwalony przez Walne 

Zebranie Regulamin oraz uchwały Walnego Zebrania. 

§2 

 Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na 5-letnią kadencję i 

składa się z 5 członków: przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz dwóch członków. 

Członkowie wybranej komisji ustalają pomiędzy sobą podział pełnionych funkcji poprzez 

głosowanie jawne. W razie rezygnacji członka komisji z funkcji pełnionej w komisji, komisja 

wybiera z pośród członków komisji nowy podział funkcji. 

 

§3  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca zgodnie z §19 punkt 13 oraz §23 punkt 7 

Statutu Stowarzyszenia, zostają Pełnomocnikami Walnego Zebrania do spraw nawiązywania i 

rozwiązywania stosunku pracy, ustalania wynagrodzenia i nagród dla zatrudnianych członków 

Zarządu Stowarzyszenia. 

§4 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 

władzach Stowarzyszenia za wyjątkiem powołania na Pełnomocnika Walnego Zebrania do 

spraw nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, ustalania wynagrodzenia i nagród dla 

zatrudnianych członków Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§5 

Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez 

Walne Zebranie lub w chwili rezygnacji z pracy w komisji jego członków, gdy komisja będzie 

miała mniej niż trzy osoby.  

§6 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

§7 

1. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego 

upoważniona. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane co najmniej na 3 dni przed 

terminem posiedzenia.  

2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 

roku.  

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od 

potrzeb.  



4. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, jeżeli 

przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, 

lub ze względu na przedmiot obrad.  

5. Komisja może zaprosić na swe posiedzenie także innych członków stowarzyszenia. 

 

§8 

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo 

skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również 

spoza Stowarzyszenia. 

§9 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

 

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli i lustracji. 

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 

a także prawo do żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu. 

4. Zwołanie Walnego  Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  

w terminie lub trybie ustalonym statutem. 

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia. 

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§10 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 

członków. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje glos 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

2. Sprawy personalne oraz wnioski o absolutorium dla Zarządu wymagają głosowania tajnego.  

3. Wniosek o absolutorium wymaga uchwalenia zwykłej większości głosów. 

4. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze 

ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego (również e-mail), z wyłączeniem 

głosowania o udzielenie absolutorium i spraw personalnych.  

 

§10 

1. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół wg ogólnie przyjętych zasad.  

2. Komisja Rewizyjna nadaje swoim uchwałom i wnioskom numery porządkowe.  

3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Sekretarz Komisji Rewizyjnej.  

 

§11 

Uchylony zostaje Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie w dniu  5 grudnia 2010r.  

Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 14 marzec 2019 r. 

 

 

 


