Załącznik nr3
Do Uchwały Nr …../w/2015

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„ZAWSZE RAZEM” W POZNANIU

I.

Postanowienia

ogólne.

§1
1.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez
Walne Zgromadzenie Członków niniejszy regulamin i uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków.
2.
Komisja Rewizyjna jest jedną z Władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością, zgodnie z § 22 Statutu Stowarzyszenia.

§2
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie
1.
określonym przez Walne Zgromadzenie na 4-letni okres kadencji (do czasu wyboru nowej
Komisji Rewizyjnej) i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członka(ów).
2.
Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej
przez Walne Zgromadzenie Członków.

§3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony Członek może uczestniczyć z
1.
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

II.

Kompetencje

Komisji

Rewizyjnej.

§4
1.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 22, ust. 5
należy:

Statutu Stowarzyszenia

1)
Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia;
2)
Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3)
Opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej;
4)
Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym
Zgromadzeniu Członków oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
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2.

W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1)
Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości
oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz;
2)
Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami
i majątkiem Stowarzyszenia;
3)
Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie;
4)
Przedstawianie Zarządowi notatek lub protokołów pokontrolnych wraz z
wnioskami;
5)
Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach
niecierpiących zwłoki.

§5
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

III.

Przebieg pracy Komisji Rewizyjnej.

§6
1.
Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, bądź osoba przez niego
upoważniona.
2.
Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3.
W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§7
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo
skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również
spoza Stowarzyszenia. Wydatki związane z powyższym Komisja Rewizyjna ustala z Zarządem.
§8
1.
Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
2.
W uzasadnionych niecierpiących zwłoki przypadkach, głosowanie może się odbyć w
drodze ustalenia telefonicznego, bądź korespondencyjnego.
§9
1.
Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2.
Komisja prowadzi rejestr swoich decyzji i wniosków w formie uchwał.
Uchwałom Komisji nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał
3.
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
4.
Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.
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IV.

Kontrola
§ 10

1. Kontrolę wszczyna się obligatoryjnie:
1)gdy do Komisji Rewizyjnej wpłynęło sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia,
2)gdy nastąpiła zmiana Zarządu w całości bądź części – w terminie nie dalszym niż 30
dni po zmianie,
3)nie rzadziej niż raz na rok,
4)gdy obowiązek taki wynika z przepisu prawa.
2. O wszczęcie kontroli mogą występować do Komisji Rewizyjnej Członkowie Komisji, Władze
Stowarzyszenia oraz Członkowie Stowarzyszenia.
3. Komisja może z własnej inicjatywy wszczynać kontrolę, jeżeli uzasadniają to okoliczności.

§ 11
1. O wszczęciu kontroli Komisja zawiadamia pisemnie podmiot kontrolowany z podaniem
celu, zakresu, terminu i miejsca przeprowadzenia kontroli.
2. O ile okoliczności na to pozwalają, kontrola powinna być przeprowadzona w terminie
ustalonym z podmiotem kontrolowanym.
3.Zawiadamiając o wszczęciu kontroli, Komisja wzywa uprawniony podmiot do wyznaczenia
osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego w trakcie kontroli.
4.W zawiadomieniu Komisja określa przewidywany czas trwania kontroli.
5. Kontrola może trwać nie dłużej niż 7 dni.
6. Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana lub zachodzą szczególne okoliczności, za które
Zespół Kontrolujący nie ponosi winy, uniemożliwiają zakończenie w terminie wskazanym w
ust. 5, termin ten może zostać przedłużony o następne 14 dni.

§ 11
Uprawnienia Komisji Rewizyjnej w czasie kontroli:
1. Przeprowadzający kontrolę stosują się do przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu
(w podmiocie kontrolowanym).
2. Przy wykonywaniu czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę mogą korzystać z
pomieszczeń podmiotu kontrolowanego.
3. Przeprowadzający kontrolę mogą sporządzać odpisy, wyciągi lub kserokopie
dokumentów. Zgodność odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów poświadcza
osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego w trakcie kontroli.
§ 12
1. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza notatkę z kontroli bądź protokół z
kontroli.
a. Komisja Rewizyjna sporządza notatkę z kontroli, kiedy nie stwierdzono
nieprawidłowości.
b. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z kontroli wówczas, kiedy stwierdzono
nieprawidłowości
2. Notatka z kontroli bądź protokół z kontroli zawiera w szczególności:
1)nazwę dokumentu,
2)nazwę organu kontrolującego oraz imiona i nazwiska wraz z funkcjami kontrolujących,
3) nazwę (imię i nazwisko) podmiotu kontrolowanego,
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4) imiona i nazwiska wraz z funkcjami osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu kontrolowanego,
5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
6) fakty ustalone w trakcie kontroli,
7) adnotacje o sporządzeniu odpisów, wyciągów, kserokopii z dokumentów,
8) wyszczególnienie załączników,
9) podpisy kontrolujących.
3. Protokół z kontroli zawiera opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób
odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Protokół z kontroli może zawierać
ponadto zalecenia pokontrolne, przedstawiające sposób usunięcia nieprawidłowości.
4. Podmiot kontrolowany może w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia kopii protokołu z
kontroli dołączyć do protokołu z kontroli swoje zastrzeżenia na piśmie. Może również
złożyć zażalenie na sposób pracy Komisji Rewizyjnej do Sądu Koleżeńskiego.
5. W sprawach przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji Komisji Rewizyjnej, Komisja
współpracuje z Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia.

V.

Postanowienia końcowe.

§ 13
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne
Zgromadzenie Członków.

…………………………………………….
Sekretarz

……………………………………….
Przewodniczący
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