
REGULAMIN 

Pracy Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN w Gdańsku 

§ 1 

Komisja Rewizyjna Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest organem kontrol-

nym i jej zadaniem jest kontrola w zakresie działalności statutowej i finansowo - 

gospodarczej. 

 

§ 2 

Działalności Komisji Rewizyjnej trwa przez okres kadencji. 

 

§ 3 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w Rzecz-

pospolitej Polskiej dotyczące sportu i kultury fizycznej, uchwały, regulaminy, 

przepisy i uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwały Walnego Zgro-

madzenia  Pomorskiego ZPN, Statutu Pomorskiego ZPN oraz ramowy regula-

min Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 4 

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz czterech członków wy-

branych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym Delegatów 

Pomorskiego ZPN.  Nie później niż 30 dni po Walnym Zgromadzeniu Wybor-

czym wybiera ze swojego składu : Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

 

§ 5 

Komisja rewizyjna ma prawo dokooptować do swojego składu nowych człon-

ków spośród przedstawicieli Pomorskiego ZPN i działaczy Pomorskiego ZPN 

na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie trwania kadencji. 

Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby 

członków z wyboru. 



 

§ 6 

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. On reprezentuje Komisję 

na zewnątrz i jest upoważniony do przedstawiania jej stanowiska wobec innych 

organów statutowych  Pomorskiego ZPN.  W razie nieobecności Przewodniczą-

cego, jego funkcję obejmuje Wiceprzewodniczący. Sekretarz prowadzi całą do-

kumentację obejmującą działalność komisji. Komisja Rewizyjna posługuję się 

pieczątką nagłówkową oraz pieczątkami imiennymi: przewodniczącego, wice-

przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje 

obowiązki społecznie, otrzymują tylko zwrot kosztów przejazdu. 

 

§ 7 

Pisma zawierające decyzję wychodzące z Komisji Rewizyjnej są redagowane na 

jej posiedzeniach i podpisywane przez Przewodniczącego a w razie jego nieo-

becności przez Wiceprzewodniczącego, natomiast pisma wewnętrzne przez Se-

kretarza za zgodą i wiedzą Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

 

§ 8 

Kontrola całokształtu działalności Pomorskiego ZPN  uwzględniająca sprawy 

statutowe i finansowo-gospodarcze, prowadzona jest pod względem celowości, 

rzetelności, sumienności i gospodarności związku. 

 

§ 9 

Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należą: 

1. merytoryczna ocena działalności Zarządu Pomorskiego ZPN i komisji; 

2. planowa i doraźna kontrola pracy Biura Związku i Podokręgów oraz in-

nych jednostek organizacyjnych podległych działalności Pomorskiego 

ZPN; 



3. opracowanie wniosków pokontrolnych i przedstawienie ich Zarządowi do 

rozpatrzenia celem usunięcia zaistniałych nieprawidłowości; 

4. wnioskowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (wprowa-

dzenie, bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa); 

5. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu; 

6. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarzą-

dowi; 

7. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w 

przypadku stwierdzenia łamania Statutu lub rażącego naruszenia gospo-

darki finansowej; 

 

§ 10 

Kontrola pracy Związku, Zarządu Pomorskiego ZPN, Komisji, Komisji, Biur 

oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład przeprowa-

dzana jest na podstawie: 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

2. Statutu Związku. 

3. Regulaminów wewnętrznych. 

4. Rocznych planów pracy. 

5. Zakresów obowiązków pracowników etatowych. 

6. Zakresów obowiązków poszczególnych agend. 

7. Protokółów pokontrolnych. 

8. Decyzji przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

 

§ 11 

Decyzję i zakres kontroli Komisja Rewizyjna podejmuje na swoim posiedzeniu 

dając temu wyraz w odpowiednim zapisie w protokole posiedzeń Komisji. 

 



 

§ 12 

Wyniki kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną są ujęte w pisemnych 

sprawozdaniach i rozpatrywane na posiedzeniach komisji, która ustala treść za-

leceń pokontrolnych dla Zarządu i pracowników etatowych biura. Wnioski i za-

lecenia pokontrolne przedstawia Przewodniczący albo upoważniony przez jego 

członek Komisji. 

§ 13 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje 

Przewodniczący.   

 

§ 14 

Decyzję Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większo-

ścią głosów, na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 

Ważność uchwał Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

  

§ 15 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół każdorazowo pod-

pisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komisji. 

 

§ 16 

W razie potrzeby, gdy wymagane są wiadomości z zakresu wiedzy specjali-

stycznej, Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców lub biegłych dla 

zbadania określonego odcinka działalności Związku. Komisja Rewizyjna ma 

prawo powoływać podkomisje ze swoich członków do przeprowadzenia kontroli 

i wyjaśnienia określonej sprawy. 

. 


