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Rozdział I Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu (dalej: 

Związek) powoływanym przez Walny Zjazd Delegatów Związku. 

2. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie w oparciu i na podstawie Statutu oraz niniejszego 

Regulaminu. 

3. Komisja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych delegowanym przez siebie 

członkom Komisji lub rzeczoznawcom. 

  

§ 2 

1. Komisja Rewizyjna  jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi 

Delegatów Związku. 

2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zjazdowi Delegatów Związku sprawozdanie ze swojej 

działalności za okres kadencji najpóźniej w dniu Walnego Zajazdu Delegatów przed upływem 

kadencji Komisji Rewizyjnej. 

3. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w dniu wyborów Członków Komisji Rewizyjnej Związku. 

 

 

§ 3 

1. Wyboru  trzech członków Komisji Rewizyjnej Związku dokonują spośród siebie delegaci na 

Walnym Zjeździe Delegatów Związku. 

2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ust. 1 odbywają się w głosowaniu 

tajnym, przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i są skuteczne, jeśli kandydat 

uzyska zwykłą większość ważnych głosów. 

3. Członka Komisji Rewizyjnej odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji jeżeli 

narusza przepisy prawa, postanowienia Statutu i uchwał organów Związku oraz jeżeli nie 
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wywiązuje się ze swoich obowiązków w związku z pełnioną funkcją członka organu Związku lub 

spełnia obowiązki nienależycie lub z przyczyn wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu. 

5. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po 

uprzednim umożliwieniu wysłuchania członka wykluczanego. Nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo wykluczanego członka na Walnym Zjeździe Delegatów na którym ma być 

wysłuchany oznacza nieskorzystanie przez niego z tego prawa. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje osobiście. 

7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem w innych organach Związku. 

8. Członek Komisji Rewizyjnej Związku nie może być członkiem organów w utworzonych przez 

Związek podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. 

9. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można pełnić w przypadku prowadzenia działalności 

konkurencyjnej w stosunku do działalności Związku polegającej w szczególności na podejmowaniu 

działań na rzecz innych podmiotów zmierzających do realizacji zadań i celów tożsamych lub 

podobnych do określonych w Statucie lub podejmowaniu działań uniemożliwiających ich 

osiągniecie przez Związek. 

 

 

Rozdział II Skład Komisji Rewizyjnej 

  

§ 4 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy bezpośrednio po wybraniu przez Walny 

Zjazd Delegatów Związku wybierają ze swego grona Przewodniczącego i członków na pozostałe 

funkcje Komisji Rewizyjnej. 

2. Przewodniczący i pozostali członkowie wybierani są na okres swojej kadencji. 

3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

  

§ 5 

1. Komisję Rewizyjną reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wyznaczony członek 

tego organu. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub inny upoważniony jej członek ma prawo 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym. 

3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Prezes Związku zwołuje w terminie 21 dni od otrzymania wniosku 

posiedzenie Zarządu Związku.  

4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 

Związku.   

5. Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swoich czynności może korzystać z pomocy biegłych i 

rzeczoznawców, a także ma prawo żądać od Zarządu Związku, członków tego organu oraz 

pracowników biura Związku wyjaśnień dotyczących działalności Związku. 
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§ 6 

1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadkach: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji, 

c) odwołania z funkcji z powodu naruszenia przepisów prawa, postanowienia Statutu lub uchwał 

organów Związku oraz w przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się 

z obowiązków w związku z pełnioną funkcją członka Komisji Rewizyjnej, 

d) utraty praw publicznych, 

e) ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 

f) zmiany charakteru prowadzonej działalności, jeśli ma to wpływ na sprawowanie 

mandatu, 

g) ustania członkostwa Koła Pszczelarzy, której członkiem jest członek organu Związku, 

h) utraty przez członka Komisji Rewizyjnej członkostwa w Kole Pszczelarzy w przypadku  

jednoczesnego pełnienia funkcji w innych organizacjach o konkurencyjnym zakresie działania 

w stosunku do Związku, 

i) nieuzasadnionej absencji na zebraniach lub uchylania się od wykonywania innych 

obowiązków przez okres jednego roku. 

2. Decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu podejmuje Walny Zjazd Delegatów. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie 

właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł. 

  

  

Rozdział III Kompetencje Komisji Rewizyjnej  

 

§ 7 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy w szczególności: 

 

a. Kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku, 

jego organów, struktur terytorialnych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku ze 

szczególnym uwzględnieniem celowości, rzetelności i gospodarności działalności 

finansowo-gospodarczej Związku. 

b. Dokonywanie, w okresach rocznych, oceny Zarządu Związku oraz 

przedstawienie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu 

organowi. 

c. Kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów 

Związku. 
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d. Opiniowanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków oraz sprawozdań z 

ich realizacji. 

e. Wybór spośród członków Komisji Rewizyjnej przewodniczącego i członków na pozostałe 

funkcje. 

f. Współdziałanie z organami kontrolnymi organizacji członkowskich Związku w 

wykonywaniu kontroli w zakresie dotyczącym obowiązków tych organizacji 

określonych w Statucie. 

g. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe i występowanie 

z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

h. Branie udziału poprzez przedstawiciela z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu i jego Prezydium. 

i. Informowanie Zarządu o wynikach przeprowadzonych kontroli. 

 

  

§ 8 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Związku pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

  

 

§ 9 

1. Członkowie pełniący funkcję w Komisji Rewizyjnej posługują się pieczątkami imiennymi. 

2. Wzory pieczątek używanych przez Komisję Rewizyjną przechowywane są w dokumentach Związku 

z listą osób, które mogą się nimi posługiwać oraz wzorami stosowanych podpisów. 

 

 

§ 10 

W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, członek 

Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest do usprawiedliwienia w formie pisemnej swojej nieobecności. 

  

  

Rozdział IV Posiedzenia 

 

§ 11 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Związku. 

3. Posiedzenia mogą odbywać się w także poza siedzibą Związku lub w trybie zdalnym za pomocą 

środków bezpośredniego porozumiewania się z zachowaniem możliwości identyfikacji uczestników. 

4. Na posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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§ 12 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący bądź osoba 

przez niego upoważniona. 

2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

 

§ 13 

1. Osoba zwołująca posiedzenie Komisji Rewizyjnej z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym 

zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej i osoby, o których mowa w § 11 ust. 4 pisemnie lub 

telefonicznie albo e-mailem, określając termin, godzinę, miejsce oraz tematykę obrad. 

2. Zawiadomieni (zaproszeni) członkowie mają obowiązek osobiście uczestniczyć w posiedzeniu. 

3. W przypadku potrzeby niezwłocznego zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie musi być  

zachowany termin , o którym jest mowa w ust.4. 

4. Obradom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

5. Przewodniczący obrad przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku 

obrad może wystąpić każdy Członek Komisji Rewizyjnej. Przyjęcie porządku obrad następuje 

zwykłą większością głosów. 

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Komisji.  

7. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawiera: 

a) datę posiedzenia, 

b) listę nazwisk członków Komisji Rewizyjnej i innych osób obecnych na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, 

c) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał, 

d) przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

e) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji, 

f) odnotowanie na uchwałach Komisji Rewizyjnej wyników głosowania. 

8. Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawach 

bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole. 

9. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w  biurze Związku który prowadzi ich rejestr. 

  

§ 14 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Komisja Rewizyjna głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wniosek członków Komisji może zarządzić głosowanie 

tajne. 
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4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

  

 

§ 15 

Komisja Rewizyjna po podjęciu uchwał przekazuje Komisji Uchwał i Wniosków uwagi i wnioski z 

przeprowadzonych w ramach swoich kompetencji kontroli. Złożone przez Komisję Rewizyjną 

projekty uchwał poddawane są głosowaniu na Walnym Zjeździe Delegatów Związku. 

 

 

Rozdział V Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

1. Praca członków Komisji Rewizyjnej ma charakter społeczny i nie przysługuje za nią 

wynagrodzenie. 

2. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługują diety oraz zwrot kosztów dojazdu w związku z 

wykonywaną przez nich pracą. Koszty te ponosi Związek. 

3. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją 

wyznaczonych zadań. 

 

§ 17 

Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. 

 

 

§ 18 

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez XXIV Walny Zjazd 

Delegatów Związku. 

 

 

 


