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Tekst jednolity 
REGULAMINU KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA 

 
§1 

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu kontroli 

nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

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

Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków. 

§2 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej. 

3. Członkiem  Komisji Rewizyjnej nie może  być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także osoba wobec której 
prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek albo 
pozbawiono prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,  pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby 

§3 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
§4 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 
dotyczących kontrolowanych spraw, a także wglądu do dokumentów w zakresie przedmiotu kontroli.  

 
§5 

Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb. 
 

§6 
Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie. 

 
§7 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością.  
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym przestrzegania zasad prawidłowego 
gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, 

b.  przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych i występowanie do Zarządu z wnioskami 
wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie 
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania 
posiedzenia Zarządu,  

d. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  w terminie ustalonym 
statutem, 

e. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 
absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie, 

f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
§8 

1. Zebrania Komisji zwołuje się na wniosek co najmniej jednego członka Komisji. 
2. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym 

do 10 czerwca każdego roku kalendarzowego. 
3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Komisji należy wskazać: termin, miejsce i porządek 

posiedzenia. Zwołanie posiedzenia Komisji, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adresy podane przez członków Komisji.  

4. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez każdego z członków Komisji Rewizyjnej. 

§9 
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej 
kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia. 

 
§10 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
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członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu 
Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia 
telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z 
dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Komisji 

§11 
1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. 

2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. 

§12 
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życiem z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 

  
 


