
REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO 

w kadencji 2017 - 2022
 
 
Na podstawie art. 26 pkt 2 Statutu Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego ustala się Regulamin

Komisji Rewizyjnej, jako dokument zawierający podstawę do jej działania. 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin  –  niniejszy  regulamin  Komisji  Rewizyjnej  Szczecińskiego  Towarzystwa

Strzeleckiego;
2. Statut – statut Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego;
3. Towarzystwo – Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie;
4. Komisja – Komisja Rewizyjna Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

§ 1

1. Komisja  jest  powołana  w  celu  przeprowadzenia  kontroli  działalności  Zarządu
Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz oceny jej działań pod względem zgodności
z: 
a) obowiązującymi przepisami prawa,
b) Statutem Towarzystwa i obowiązującymi regulaminami,
c) uchwałami władz Towarzystwa.

2. Komisja kontroluje działalność Towarzystwa, biorąc pod uwagę kryteria:
a) legalności,
b) celowości,
c) gospodarności,
d) rzetelności.

3. Komisja działa na podstawie Statutu i Regulaminu.
 

§ 2

1. Na  pierwszym  zebraniu  Komisji  członkowie  Komisji  w  głosowaniu  tajnym  wybierają
spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Pracami  Komisji  kieruje  jej  Przewodniczący  lub  pod  jego  nieobecność
Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz. 
4. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację związaną z działalnością Komisji.
5. Po zakończeniu  kadencji  Przewodniczący zwołuje  i  otwiera  pierwsze  posiedzenie  nowo

wybranej Komisji Rewizyjnej.



§ 3

1. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku:
a) powołania nowego składu Komisji podczas Walnego Zgromadzenia,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) utraty członkostwa w Towarzystwie,
d) śmierci. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji, w skład Komisji wchodzi kolejna
osoba, która nie weszła w skład Komisji, a uzyskała na Walnym Zgromadzeniu w czasie
wyborów członków Komisji  kolejną największą liczbę głosów. Jeśli  z protokołu komisji
skrutacyjnej wynika, że nie ma kolejnej osoby kandydującej na stanowisko członka Komisji,
wówczas  wymagane  jest  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

3. Przyjęcie  w  skład  Komisji  zgodnie  z  pkt.  2  stwierdza  Przewodniczący  Komisji  lub
Wiceprzewodniczący, gdy utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego Komisji, na podstawie
protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  powołanej  na  Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu
Towarzystwa.

§ 4

1. Komisja  obraduje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego  Komisji  w
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. W  posiedzeniach  Komisji  mogą  brać  udział  członkowie  Towarzystwa  oraz  osoby
zaproszone przez członków komisji, bez prawa głosu.

3. Do  współpracy  i  opracowania  określonych  zagadnień  Komisja  może  powołać
rzeczoznawców  lub  specjalistów.  W  przypadku  konieczności  wypłaty  wynagrodzenia  i
pokrycia  pozostałych  kosztów  z  tym  związanych,  wymagana  jest  zgoda  Zarządu  lub
Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek
każdego  członka  Komisji  w  terminie  nie  późniejszym  niż  30  dni  od  daty  zgłoszenia
wniosku.  W  przypadku  braku  możliwości  zwołania  posiedzenia  Komisji  przez
Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

5. Posiedzenia  Komisji  mogą  odbywać  się  w  formie  telekonferencji  z  użyciem  środków
łączności takich, jak: telefon, wideokonferencje, komunikator, poczta elektroniczna.

6. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminie i
miejscu odbycia posiedzenia.

7. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie lub w formie elektronicznej, przy czym
zwołujący  posiedzenie  winien  uzyskać  potwierdzenie  otrzymania  zawiadomienia  przez
członka Komisji.

8. Głosowanie może odbyć się również w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty
elektronicznej  bądź  ustalenia  korespondencyjnego,  z  dopełnieniem  staranności
powiadomienia wszystkich członków Komisji o treści uchwały i umożliwieniem członkom
Komisji oddania głosu.

§ 5

1. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący lub
osoba upoważniona przez jednego z nich. 

2. Udział członków Komisji w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być
usprawiedliwiona. 



§ 6

1. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:
- termin kontroli,
- wykaz dokumentów, na podstawie których dokonano oceny,
- wynik kontroli,
- podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób uczestniczących w kontroli.

2. Zarząd ma 14 dni od przekazania przez Komisję protokołu z wynikami kontroli na 
zapoznanie się i ewentualną odpowiedź na protokół pokontrolny. Po tym terminie 
wydawana jest ostateczna opinia i zalecenia.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja przedstawia swoje wnioski i 
zalecenia Zarządowi Stowarzyszenia celem pojęcia odpowiednich kroków zapobiegających 
ich powstawaniu w przyszłości i umożliwiających likwidację powstałych szkód.

4. Zalecenia Komisji Rewizyjnej mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie 
obrad Zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji Komisji.

§ 7

1. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzany protokół zawierający
podjęte  decyzje,  uchwały  i  ustalenia.  Protokół  podpisują  wszyscy  obecni  członkowie
Komisji.

§ 8

1. Komisja informuje członków Towarzystwa o podejmowanych działaniach w formie 
komunikatów ogłaszanych na wewnętrznej mailowej tablicy ogłoszeniowej Szczecińskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego: tablica_sts_szczecin@googlegroups.com oraz na forum 
oficjalnej strony www Towarzystwa.

2. Komisja  Rewizyjna  składa  w  czasie  Walnego  Zgromadzenia  sprawozdanie  z  wyników
kontroli  przeprowadzonych lub zakończonych od momentu  przedstawienia poprzedniego
sprawozdania. 

3. Sprawozdanie winno zawierać:
a) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych 
nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
b) zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz efekty ich realizacji,
c) w razie konieczności wnioski lub zalecenia podjęcia odpowiednich kroków przez 
uprawnione organy w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości i sposób ich 
realizacji.

§ 9

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Komisję.
2. Zmiany  regulaminu  są  dokonywane  w  trybie  przewidzianym  dla  jego  uchwalenia.
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