
   REGULAMIN 
KOMISJI REWIZYJNEJ AEROKLUBU POLSKIEGO 

§1 

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Polskiego Związku Sportowego Aeroklub Polski, zwanego dalej 
Związkiem. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku powołana do sprawowania 
kontroli nad jego działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Aeroklubu Polskiego oraz uchwały Kongresu Związku. 
 

§2 
 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Kongresie sprawozdawczo - wyborczym Związku na 4-letnią 
kadencje i składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków, liczbę członków komisji określa 
Kongres Związku przed wyborami. 

2. Komisja niezwłocznie po wyborze przez Kongres Związku wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dobrania do swego grona nowych członków w miejsce tych, którzy 
zmarli lub złożyli rezygnację w czasie trwania kadencji, przy czym co najmniej połowa składu Komisji 
musi pochodzić z wyboru Kongresu Związku. 

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci więcej niż połowy członków Komisji Rewizyjnej będących 
wybranych przez Kongres Związku, Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni 
od otrzymania takiej informacji Kongres dla wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w celu kontynuowania 
kadencji. 
 

§3 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 
Związku, oraz innych organów Związku w charakterze obserwatora. W każdym posiedzeniu Zarządu bierze 
udział co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej, którego wyznacza Przewodniczący lub Zastępca 
przewodniczącego Komisji. 

      §4 

Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Kongres Związku. 

      §5 
 
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Związku, władz i organów Związku pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 
      §6 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i co najmniej raz w roku przeprowadza 
kontrolę całokształtu działalności statutowej, merytorycznej i finansowej Związku, terenowych 
jednostek organizacyjnych oraz szkół lotniczych z uwzględnieniem celowości, rzetelności, 
prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz Związku. 

2. Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi 
Związku. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie 
kontroli działalności Związku. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżącej 
działalności Związku lub pracach Zarządu i innych organów Związku. 

3. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego 
Związku. 

4. Komisja Rewizyjna po upływie swojej kadencji przedstawia na sprawozdawczo wyborczym Kongresie 
Związku do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie ze swojej działalności. 

5. Komisja Rewizyjna - po upływie kadencji Zarządu Związku - przedstawia Kongresowi Związku 
wniosek w sprawie absolutorium dla prezesa i poszczególnych członków Zarządu. 

6. Komisja przyjmuje zasadę swobodnego wyboru kierunków kontroli, wskazanych przez 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub przez 2 członków komisji. 

7. Wskazane kontrole nie mogą być przeprowadzone w składzie jednoosobowym, o składzie osobowym 
przeprowadzenia kontroli decyduje Komisja Rewizyjna w formie uchwały, dopuszcza się uchwałę 
przeprowadzoną przy pomocy mediów elektronicznych z którego protokół sporządza Sekretarz 
Komisji Rewizyjnej. 



 

 
§ 7 
 

1. Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na sześć miesięcy. 
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego 

członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
3. Decyzje Komisji są podejmowane w formie uchwały, w uzasadnionych przypadkach za pomocą 

mediów elektronicznych (telefonicznie – sms, bądź e-mail), z wyłączeniem głosowania o udzielenie 
absolutorium członkom Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy składu Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a 
w przypadku jego nieobecności członka Komisji prowadzącego posiedzenie. 

4. Z głosowania elektronicznego Sekretarz Komisji Rewizyjnej sporządza protokół z uzasadnieniem i 
opisem przedmiotu głosowania, metody i materiałów elektronicznych z takiego głosowania. 

5. Zebrania Komisji Rewizyjnej mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności od potrzeb. 
6. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Związku, jeżeli przewodniczący Komisji 

zaprosi je jako ekspertów w sprawach nad którymi pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot 
obrad. 

7. Komisja może zaprosić na swe posiedzenie także innych przedstawicieli członków Związku. 
 

§8 

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, może korzystać z usług osób prawnych i 
fizycznych, również spoza Związku, w formie odpłatnej lub wolontariatu. 

      §9 

Członkowie Komisji mogą wnioskować o zwrot kosztów przejazdu, noclegów a także wydatków poniesionych 
w związku z realizacja wyznaczonych zadań. 

      §10 

Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu 12 kwietnia 2014 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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