
          Załącznik nr 11 
 

Regulamin działania  
Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019 

 
 

§ 1. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walny Sprawozdawczo-   

-Wyborczy Zjazd Delegatów na okres czterech lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego 
składu Przewodniczącego i/lub Sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.  
4. Celem działania Komisji Rewizyjnej jest nadzorowanie działalności Zarządu Polskiego 

Związku Taekwon-do, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
a) przeprowadzenie kontroli działalności Związku i jego organów pod kątem gospodarności   

i zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwałami organów Związku, 
b) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku, 
c) przedstawianie organom Związku wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, 
d) udział członków Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym w zebraniach Zarządu 
e) odpowiadanie na zapytania członków Związku dotyczące zakresu działania Komisji 

Rewizyjnej. 
 

§ 2. 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych 

obowiązków i nie biorą bez usprawiedliwienia udziału w posiedzeniach Komisji oraz 
kontrolach przez okres sześciu miesięcy, mogą być zawieszeni w prawach członka tych 
władz do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Komisji Rewizyjnej podejmują jej członkowie, 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy 
ustąpili lub zostali odwołani w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie 
może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. 

 
§ 3. 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy składu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 

§ 4. 
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji musi 

brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.  
2. Za udział w posiedzeniach Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej będą otrzymywać 

dietę w wysokości określonej przez Zarząd oraz dodatkowo otrzymają zwrot kosztów 
podróży. Wyżej wymieniona dieta nie przysługuje, jeżeli członek Komisji Rewizyjnej nie 
uczestniczył w całym zebraniu. 

 
 
 



§ 5. 
1. Po zamknięciu roku obrachunkowego do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                   

i wskazanych przez niego członków Komisji Rewizyjnej zostaną wysłane sprawozdania 
finansowe sporządzane przez Polski Związek Taekwon-do w celu ich zbadania. 
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej zostanie także wysłany wniosek                               
o przeprowadzenie kontroli i zatwierdzenie sporządzonych sprawozdań finansowych. 

2. Do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wskazanych przez niego członków 
Komisji Rewizyjnej będą wysyłane protokoły z zebrań Zarządu. 

 
§ 6. 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza dwa razy w roku kontrolę całokształtu działalności 
Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem 
celowości, rzetelności i gospodarności. Pierwsza kontrola odbywa się po pierwszym  
półroczu, a druga po zamknięciu roku obrachunkowego. 

2. Jednorazowo w kontroli może wziąć udział maksymalnie trzech członków Komisji 
Rewizyjnej. Każda z wymienionych osób otrzyma dietę w wysokości ustalonej przez 
Zarząd oraz otrzyma zwrot kosztów podróży. 

3. W razie potrzeby członkowie Komisji Rewizyjnej przy przeprowadzaniu kontroli mogą 
korzystać z pomocy biegłej księgowej / księgowego lub biegłego rewidenta. Za udział         
w kontroli wyżej wymieniona osoba może otrzymać wynagrodzenie w wysokości ustalonej 
przez Zarząd. 

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekłada Zarządowi. Komisja 
Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 
i żądania wyjaśnień oraz usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 

5. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej może zwołać Walny Zjazd Delegatów w celu przedstawienia 
protokołów pokontrolnych. 

 
§ 7. 

Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Zjazdowi Delegatów 
sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie 
absolutorium Zarządowi. 
 

§ 8. 
Każdy członek Polskiego Związku Taekwon-do może zgłaszać do przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej zapytania w zakresie jej działalności, na które powinien otrzymać odpowiedź  
w terminie 30 dni.  
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Decyzja WZD z dnia 14.11.2015 r., Warszawa 


