
Regulamin Komisji Rewizyjnej  
Stowarzyszenia Sportowego ALTIUS we Wrocławiu 

 
 
 

§ 1 
 

1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin. 

2. Kompetencje i zakres działania określa Statut Stowarzyszenia Sportowego ALTIUS w rozdziale 
IV Władze Stowarzyszenia, §25 i §26. 

 
§ 2. 

 
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia i składa się z 5 

członków. 
2.  Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej 

Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.  
3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 

przewodniczącego i sekretarza. 
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w 

szczególności nie może być równocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z członkiem 
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku podległości wynikającej z 
tytułu zatrudnienia oraz nie może być pracownikiem Stowarzyszenia. 

 
§ 3. 

 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Zarządu, mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym w posiedzeniach Zarządu. 
 

§ 4. 
 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków, władz Stowarzyszenia pisemnych lub 
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 

§ 5. 
 

1. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w 
roku.  

2.  W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  

3. Podczas wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej 
kwestii, Komisja Rewizyjna może skorzystać z usług specjalisty w danej dziedziny wiedzy. 
Specjalista ten nie musi być członkiem Stowarzyszenia.  

 
§ 6 

 
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 

większością głosów.  



2. Do ważności uchwały wymagana jest obecność 3 członków.  
 

§ 7  
 

1. Z zebrań Komisji może być sporządzony protokół. Powinien on zawierać:  
- datę,  
- porządek obrad, 
 - imiona i nazwiska obecnych członków Komisji Rewizyjnej, 
- imiona i nazwiska innych obecnych na zebraniu osób,  
- treść uchwał, - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,  
- odrębne zdania członka w danej kwestii, 
 - podpisy członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu oraz protokolanta. 

 
§ 8  

 
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 
 

 

Zatwierdzono na zebraniu w dniu 06.10.2011 roku 


