
Rozdział IV 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

§ 10 

Zasady ogólne 

1. Okręgowa komisja rewizyjna wybierana jest w składzie 5 - 9 osobowym przez Okręgowy Zjazd 
Delegatów. Najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia wyborów odbywa swoje pierwsze posiedzenie, które 
zwołuje i przewodniczy obradom członek Prezydium Zjazdu wyznaczony przez Przewodniczącego 
Zjazdu. 

2. Okręgowa komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Zakres działania okręgowej komisji 
rewizyjnej 

§ 11 

Okręgowa Komisja Rewizyjna : 

1. Kontroluje działalność okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego : 

a) finansową, 

b) organizacyjną, 

c) statutową, 

d) gospodarczą w tym także prawidłowość wykonywania praw wspólnika w spółkach 

prawa handlowego, 

e) rolniczą i hodowlaną, 

f) sportową 

w zakresie przestrzegania przepisów prawa, dyscypliny finansowej, gospodarności 

i ochrony mienia. 

2. Bada i opiniuje sprawy związkowe na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. 

3. Sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych kół. 

4. Organizuje narady informacyjno - instruktażowe z przewodniczącymi komisji rewizyjnych kół. 

5. Wnioskuje przeprowadzanie nadzwyczajnych kontroli w zarządach kół, sekcjach i klubach oraz 
jednostkach gospodarczych okręgu. 

 

 



§ 12 

Do obowiązków Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Badanie i opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego okręgu. Raport z badania wraz z opinia 
stanowi obowiązkowy załącznik do sprawozdania finansowego składanego w Zarządzie Głównym. 

2. Coroczna kontrola zarządu okręgu oprócz podstawowego zakresu obejmująca także: 

1) legalność uchwał podejmowanych przez zarząd okręgu , 

2) prawidłowość ustalania wysokości funduszu wydatków na diety i koszty podróży dla działaczy, 

3) przestrzeganie przepisów, określających procedurę przyznawania diet i ich wypłat. 

3. Kontrola prawidłowości obrotu znakami wartościowymi, a w szczególności : 

1) ewidencji znaków i ich wydawania skarbnikom, 

2) rozliczanie się skarbników z niewykorzystanych znaków, 

3) terminowość przekazywania wpływów ze sprzedanych znaków na konto okręgu, 

4) rozliczenia niesprzedanych znaków w skali okręgu - przedstawiciel OKR powinien 

być jednym z członków komisji sporządzającej protokół rozliczenia. 

4. Ocena całokształtu działalności okręgu za rok ubiegły na podstawie rocznych sprawozdań komisji 
rewizyjnych kół oraz własnych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansowej okręgu. 

5. Ocena wykonania przez zarząd okręgu wniosków pokontrolnych wydanych przez OKR. 

6. Przesyłanie do Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie do 31 marca każdego roku rocznego 
sprawozdania ze swej działalności. W sprawozdaniu powinny się znaleźć wszelkie wnioski i 
spostrzeżenia, wynikające z rocznej pracy OKR, a w szczególności z kontroli wymienionych w 
punktach 1-5. 

7. Opiniowanie działalności zarządu okręgu za okres kadencji i przedstawianie oceny Okręgowemu 
Zjazdowi Delegatów wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu. 

8. Składanie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności OKR za okres kadencji. 

§ 13 

Tryb pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o plan pracy, potrzeby bieżące 

i zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej, a kontrole przeprowadza poprzez osoby lub 

zespoły powoływane z pośród członków okręgowej komisji rewizyjnej. 

2. W rocznych planach pracy powinny być obowiązkowo uwzględnione tematy wymienione 



w § 12 p-kty 1-6. 

3. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej odbywają się według potrzeb jednak nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

4. O terminie, miejscu i tematyce posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej, członkowie 

powinni być powiadomieni nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. 

5. W posiedzeniach okręgowej komisji rewizyjnej mogą brać udział zaproszeni członkowie 

Zarządu Okręgu, prezesi kół oraz inne osoby. 

6. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej może ograniczyć jawność posiedzenia lub część 
posiedzenia Komisji do wyłącznego udziału członków okręgowej komisji rewizyjnej. 

7. Przedstawiciele okręgowej komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz 
okręgu, kół, sekcji i klubów z głosem doradczym. 

8. Uchwały okręgowej komisji rewizyjnej są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego lub jego 
zastępcy. 

9. Z przebiegu posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej sporządza się protokół. Protokół po 
odczytaniu na następnym posiedzeniu i wniesieniu ewentualnych uwag, zostaje podpisany przez 
przewodniczącego i sekretarza okręgowej komisji rewizyjnej. 

§ 14 

Zakres prac członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

1. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej: 

1) kieruje całokształtem działalności okręgowej komisji rewizyjnej i reprezentuje ją wobec władz i 
organów Polskiego Związku Wędkarskiego, uczestniczy w posiedzeniach prezydium i plenum zarządu 
okręgu, 

2) podejmuje decyzje o zarządzeniu kontroli, 

3) wnioskuje o nadanie odznaczeń dla członków okręgowej komisji rewizyjnej oraz dla członków 
komisji rewizyjnych kół, 

4) przygotowuje tematykę obrad okręgowej komisji rewizyjnej. 

2. Zastępca przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej : 

1) zastępuje przewodniczącego w przypadku jego nieobecności, 

2) nadzoruje realizację uchwał podjętych przez okręgową komisję rewizyjną i przedstawia 
odpowiednie wnioski. 

3. Sekretarz okręgowej komisji rewizyjnej: 



1) zwołuje posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej 
komisji rewizyjnej, 

2) sporządza protokoły z posiedzeń okręgowej komisji rewizyjnej, 

3) prowadzi dokumentację pracy okręgowej komisji rewizyjnej i sprawuje nadzór nad jej 
gromadzeniem i przechowywaniem, 

4) przyjmuje i wysyła korespondencje oraz na bieżąco informuje przewodniczącego o pismach jakie 
wpłynęły do komisji. 

4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej : 

1) biorą czynny udział w posiedzeniach i pracach okręgowej komisji rewizyjnej, 

2) uczestniczą w wyznaczonych zespołach kontrolnych, 

3) realizują inne zlecone im zadania związane z funkcjonowaniem okręgowej komisji rewizyjnej. 

§ 15 

Działania kontrolne Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

1. Decyzje odnośnie celu, terminów i tematyki kontroli oraz składu zespołów kontrolnych, 
podejmowane są na posiedzeniu okręgowej komisji rewizyjnej lub w przypadkach szczególnych przez 
przewodniczącego komisji.  

2. Członkowie zespołów kontrolnych pracują zgodnie z programem i tematyką kontroli na podstawie 
upoważnienia podpisanego przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej lub jego zastępcę. 

3. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół w 3 jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych 
przez osoby kontrolujące i osoby odpowiedzialne za kontrolowaną jednostkę organizacyjną PZW. 
Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się za pokwitowaniem w jednostce kontrolowanej. 

4. Kontrolowana jednostka Polskiego Związku Wędkarskiego ma prawo wnieść do protokołu swoje 
uwagi i wyjaśnienia, odmówić podpisania protokołu lub zgłosić zastrzeżenia w odrębnym piśmie, 
które zostanie włączone do dokumentów kontroli, a zastrzeżenia dodatkowo zbadane. 

5. Dwa pozostałe egzemplarze protokołu przekazuje się sekretarzowi okręgowej komisji rewizyjnej w 
celu omówienia wyników kontroli na posiedzeniu okręgowej komisji rewizyjnej. 

6. Ustalenia , wnioski i zalecenia pokontrolne przekazywane są zarządowi okręgu w celu rozpatrzenia 
i podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. 

7. W przypadku ujawnienia przez zespół kontrolny, rażących zaniedbań lub nadużyć, zespół 
zabezpiecza wszelkie materiały dotyczące tej sprawy, oraz niezwłocznie powiadamia 
przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, który podejmie odpowiednie działania. 


