
R  E  G  U  L  A  M  I  N 

Komisji   Rewizyjnej 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach 

 

 

 

I. Podstawy prawne działania Komisji Rewizyjnej   

 

 

§ 1 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej, działa na podstawie § 38 Statutu i niniejszego regulaminu 

oraz obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach. 

 

§ 2 
Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 członków wybranych przez Walne 

Zebranie Delegatów. 

 

§ 3 

1.  Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając na pierwszym 

posiedzeniu z swego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2.  Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej                              

i reprezentuje jej stanowisko wobec innych organów statutowych 

Śl. ZPN.  Zwołuje on zebrania, zarządza przeprowadzenie kontroli, 

informuje o wynikach kontroli Prezydium Zarządu i Zarząd.                 

W razie nieobecności Przewodniczącego funkcję jego pełni 

Wiceprzewodniczący. 

3.  Sekretarz Komisji sporządza protokoły z zebrań oraz prowadzi 

całą dokumentację działalności Komisji. 

 

§ 4 
Działalność Komisji Rewizyjnej trwa przez okres kadencji władz           

Śl. ZPN, a jej członkowie pełnią funkcje społecznie. 
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II. Zadania i zakres działania Komisji Rewizyjnej 

 

§ 5 
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu 

działalności Śl.ZPN ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości                

i gospodarności. 

2. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli prac służb 

organizacyjno-administracyjnych i finansowych oraz innych 

jednostek organizacyjnych Śl.ZPN. 

3. Dokonywanie oceny realizacji planów i działalności Zarządu 

Śl.ZPN. 

4. Opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych                               

i przedstawianie Prezydium Zarządu i Zarządowi do rozpatrzenia            

i udzielenia wyjaśnień. 

5. Określenie terminów i sposobu usunięcia nieprawidłowości                   

i usterek stwierdzonych w toku kontroli. 

6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi                       

i Walnemu Zebraniu Delegatów. 

7. Wnioskowanie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych. 

8. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 

§ 6 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący 

względnie upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 

udział w posiedzeniach Zarządu, Prezydium i innych organów 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej z głosem doradczym. 

 

 

III. Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej 

 

§ 7 
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zespołach co najmniej            

2-osobowych. 
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§ 8 

1. Z każdej kontroli winien być sporządzony protokół podpisany 

przez kontrolujących członków komisji. 

2. Protokół wraz z zaleceniami, po zatwierdzeniu na zebraniu 

Komisji, przekazać należy Prezydium Zarządu. 

 

§ 9 
Wszelkie pisma i dokumenty Komisji podpisuje Przewodniczący, 

względnie uprawnieni przez niego członkowie Komisji. 

 

§ 10 

1. Uchwały i decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.          

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego danego zebrania. 

2. Do ważności Uchwał i decyzji konieczna jest obecność co 

najmniej 4 członków, w tym Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego. 

 

§ 11 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli, należy 

dokonać właściwego zabezpieczenia dowodów, a Przewodniczący 

winien  o takim fakcie powiadomić niezwłocznie Prezydium Zarządu. 

 

§ 12 
W trakcie działań kontrolnych Komisja może korzystać z pomocy 

rzeczoznawców po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Śl. ZPN. 

 

§ 13 

Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisują 

Przewodniczący zebrania i Sekretarz. 

 

§ 14 
W trakcie trwania działań kontrolnych Komisja może korzystać                

z pomocy pracowników administracyjnych lub finansowych, po 

uprzednim zgłoszeniu potrzeb w tym zakresie. 

 

 

 



4 

 

§ 15 

W oparciu o § 38 Statutu Śl. ZPN Komisja ma prawo dokooptować do 

swojego składu nowych członków spośród przedstawicieli członków 

Śl. ZPN na miejsce tych, którzy ustąpili względnie nie biorą czynnego 

udziału w pracach Komisji. Ilość powołanych nie może przekroczyć 

1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru. 

 

§ 16 
Interpretacja regulaminu leży w gestii Komisji Rewizyjnej. 

 

 

§ 17 

Wydatki Komisji Rewizyjnej pokrywane są z budżetu Śl. ZPN. 

 

§ 18 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną            

w dniu 24.10.2016 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


