REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
Na podstawie §33 ust. 6 Statutu PZTS postanawia się co następuje:
I.

Podstawy prawne działania i składu Komisji Rewizyjnej
§1

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku i działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach, wydanych na jego podstawie
przepisów wykonawczych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
§2
Komisja

Rewizyjna

składa

się

z

5

członków,

w

tym:

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie
Delegatów.

W przypadku ustąpienia Członka Komisji Rewizyjnej możliwa jest kooptacja z tym, że
liczba Członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby Członków

pochodzących z wyboru. Członków do Komisji Rewizyjnej należy dokooptować spośród
kandydatów proponowanych do tej Komisji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów.

§3
Działalność Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego trwa przez okres
kadencji władz PZTS.

§4
Komisja Rewizyjna PZTS na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona:

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej i reprezentuje jej stanowisko
wobec organów statutowych Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
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2. W

razie

nieobecności

Przewodniczącego

funkcję

jego

obejmuje

Wiceprzewodniczący, a Sekretarz prowadzi dokumentację działalności Komisji.
II.

Zadania i zakres działania Komisji Rewizyjnej
§5

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli

całokształtu działalności Polskiego związku Tenisa Stołowego, ze szczególnym

uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności.

§6

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Dokonanie merytorycznej oceny działalności Zarządu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego,

2. Przeprowadzenie planowanych i doraźnych kontroli prac Biura Związku oraz
innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Tenisa Stołowego,

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i

wnioskowanie do Zarządu w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań
finansowych,

4. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polskiego
Zawiązku Tenisa Stołowego,

5. Opracowanie wniosków pokontrolnych i przedstawienie ich Zarządowi do
rozpatrzenia oraz żądanie usunięcia nieprawidłowości.
§7
Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona spośród Członków Komisji
Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów PZTS z głosem
doradczym.

III.

Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej
§8

1. Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego kontroluje pracę Biura

PZTS, Wydziałów i Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w
skład Związku, zgodnie ze Statutem i niniejszym Regulaminem.

2

2. W razie potrzeby Komisja może dokonać kontroli doraźnych.

3. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Członków Komisji ujęte w pisemnym
sprawozdaniu przygotowanym w terminie 14 dni od zakończenia kontroli
rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji, która ustala treść zaleceń pokontrolnych
dla Zarządu Związku.

4. Wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej przedstawia Zarządowi PZTS

Przewodniczący, a także upoważnieni przez niego Członkowie Komisji na

najbliższym posiedzeniu Zarządu PZTS.

5. W terminie 21 dni od przedstawienia protokołu Zarządowi Komisja Rewizyjna
otrzymuje informacje o sposobie i terminie realizacji wniosków i zaleceń.
§9
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji
albo na wniosek 3 Członków Komisji Rewizyjnej.

2. Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji i w miarę możliwości materiały do
punktów objętych porządkiem obrad są doręczane Członkom Komisji
przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się:
a) stacjonarnie,
b) zdalnie,

c) hybrydowo.
§10
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 3 Członków Komisji w
tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
§11
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół podpisuje prowadzący i
protokołujący posiedzenie.
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§12
W razie potrzeb Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców dla zbadania
określonego odcinka działalności Związku. Sposób i zakres powołania rzeczoznawców
Komisja ustala z Prezesem Zarządu PZTS.

§13
W trakcie działań kontrolnych Komisja może skorzystać z technicznej pomocy
pracowników Biura PZTS, po uprzednim zgłoszeniu potrzeb w tym zakresie.
§14
Wydatki Komisji Rewizyjnej pokrywane są z budżetu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.

IV.

Postanowienia końcowe
§15

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Komisję Rewizyjną w dniu 05.11.2021 roku
i z tą datą wchodzi w życie.

Sekretarz

Przewodniczący
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