
Poznań 2021.IV.08

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Poznańskiej  Asocjacji Brydżowej

§ 1

1. KR PAB działa na podstawie Statutu PAB oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. KR PAB działa w składzie osobowym wybieranym na Walnym Zebraniu
Delegatów. W przypadku rezygnacji jednego z członków Komisja pracuje
w składzie dwuosobowym do czasu uzupełnienia przez Nadzwyczajne
Walne Zebranie Delegatów.

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu KR WZBS wybiera w głosowaniu
jawnym Przewodniczącego. Rezygnacja z funkcji nie wymaga
głosowania. Wybory nowego Przewodniczącego dokonuje się spośród
członków KR PAB.

3. Przewodniczący KR PAB:
a. zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji,
b. zarządza wszczęcie kontroli w przypadkach określonych w Statucie

i regulaminie  KR,
c. występuje do Zarządu o wydanie dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia przez Komisję kontroli,
d. opracowuje sprawozdania i informacje na Walne Zgromadzenia.
e. reprezentuje Komisję w stosunkach z Zarządem.
f. uczestniczy lub deleguje przedstawiciela Komisji do udziału w

posiedzeniach Zarządu.



§ 3

1. KR przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania i informacje
z działalności, oraz formułuje wniosek w sprawie rozpatrzenia
sprawozdań i absolutorium dla Zarządu PAB.

2. Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem;
celowości, rzetelności i gospodarności działań.

3. Występuje w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

§ 4

1. Posiedzenia KR  odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia KR zwołuje Przewodniczący, powiadamiając wszystkich

członków w skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed datą
posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków KR termin powiadomienia
może zostać skrócony.

3. KR może; odbywać posiedzenia, podejmować decyzje, w tym uchwały-
z wykorzystaniem dostępnych środków porozumiewania się na
odległość.  Protokół  podpisuje Przewodniczący.

4. W posiedzeniach KR mogą brać udział osoby zaproszone przez
Przewodniczącego.

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co
najmniej połowy składu KR. W przypadku równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

§ 5

1. KR prowadzi postępowania kontrolne w oparciu o  plan kontroli.
2. KR  może podjąć czynności kontrolne na wniosek;
- każdego z członków KR,
- dwóch członków Zarządu,
- organów WZBS i PZBS.
3. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych Przewodniczący może

wydelegować członka KR lub wyznaczyć zespół kontrolny ustanawiając



jego przewodniczącego. W skład zespołu mogą wchodzić osoby nie
będące członkami Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący KR zobowiązany jest powiadomić Prezesa PAB o
terminie kontroli i upoważnionych osobach kontrolujących co najmniej 7
dni przed dniem jej rozpoczęciem.

5. Protokół z kontroli stanowi podstawę do opracowania wniosków
pokontrolnych.

6. Każdy członek KR ma prawo złożenia do protokołu  zdania odrębnego.
7. KR może zobowiązać Zarząd do przedstawienia pisemnych wyjaśnień i

planu poprawy nieprawidłowości.

§ 6

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Komisja Rewizyjna

Poznańskiej Asocjacji Brydżowej


