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REGULAMIN 

Komisji Rewizyjnej  LZSS 

 

1. Komisja Rewizyjna LZSS składa się z członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów 

LZSS na 4 letnią kadencję zgodnie z 4 letnim cyklem letnich Igrzysk Olimpijskich. 

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się po wyborze w przerwie obrad WZD, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia wyboru, wybierając przewodniczącego i sekretarza z grona osób 

które weszły w skład Komisji. 14 dniowy termin na ukonstytuowanie wskazuje członek 

Senior Komisji Rewizyjnej. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział 

w zebraniach Zarządu i Prezydium Zarządu LZSS lub w posiedzeniach innych komisji LZSS z 

głosem doradczym. 

4. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie – indywidualne działania jej członków są 

niedopuszczalne. 

5. Terminy zebrań Komisji Rewizyjnej ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce członów 

ustępujących w czasie trwania kadencji. 

7. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad całokształtem działalności LZSS, przeprowadzając 

co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej, finansowej i gospodarczej. 

8. Do przeprowadzania kontroli działalności Zarządu LZSS, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powołuje zespół kontrolujący w składzie minimum 3 osobowym i określa 

zakres kontroli. 

9. Protokół z przeprowadzonych kontroli podpisuje zespół kontrolujący. Pozostali 

członkowie K.R.  mogą zapoznać się z wynikami kontroli. 

10. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi LZSS. 

11. Terminy poszczególnych kontroli działalności Zarządu LZSS ustala Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, powiadamiając Prezesa LZSS z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

12. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo żądania wyjaśnień od Zarządu LZSS w sprawach 

objętych zakresem kontroli oraz wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku 

stwierdzenia uchybień i określania terminu ich usunięcia. 

13. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania do Zarządu LZSS o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów LZSS. 

14. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 

Delegatów LZSS i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi LZSS 

absolutorium. 

 

Niniejszy regulamin zatwierdzono na zebraniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 marca 2012 r. 


