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REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
(uchwalony przez Zjazd Delegatów w oparciu o przepis § 22 pkt 3 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce)

I. Część ogólna
§1
Główna Komisja Rewizyjna jako jedna z naczelnej władzy Związku jest instancją nadrzędną dla Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.
§2
Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Związku, a w szczególności:
1. Bieżąca współpraca z Zarządem Głównym i jego Komisjami w zakresie przestrzegania przez członków
Związku postanowień Statutu i regulaminów na jego podstawie wydanych oraz ogólnie obowiązujących
przepisów, a także zasad etyki, szczególnie w zakresie działalności kynologicznej.
2. Kontrola działalności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziału i ich Komisji.
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
4. Występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego w zakresie działalności statutowej Związku.
5. Kontrola całokształtu działalności Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.
6. Rozpatrywanie odwołań w przedmiocie wniosków Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.
7. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zawieszenia w czynnościach Oddziałowych Komisji Rewizyjnych lub
poszczególnych jej członków w przypadkach stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z obowiązującymi ogólnymi przepisami związkowymi, względnie niezgodnej z zasadami etyki.
8. Przejmowanie obowiązków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w okresie jej zawieszenia w działalności do
czasu powołania Tymczasowej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, względnie wybrania nowej Komisji.
9. Przekazywanie do wykonania Oddziałowym Komisjom Rewizyjnym uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej
w zakresie kompetencji określonej Statutem Związku.

II. Ukonstytuowanie się Głównej Komisji Rewizyjnej
§3
Najpóźniej w 7 dni po zakończeniu Zjazdu Delegatów, na którym wybrano członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący ustępującej Komisji zwołuje zebranie konstytucyjne nowo wybranej Komisji.
§4
Na zebraniu konstytucyjnym, Przewodniczący ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej zarządza dokonanie
wyboru Przewodniczącego Komisji w głosowaniu tajnym chyba, że uchwalone zostanie jawne głosowanie.
Po dokonaniu wyboru, nowo wybrany Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej obejmuje przewodnictwo zebrania i zarządza wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów chyba, że uchwalona zostanie jawność głosowania.
§5
Na zebraniu konstytucyjnym mają prawo głosowania jedynie członkowie nowo wybranej Komisji.
§6
Nie później niż do 7-miu dni od zebrania konstytucyjnego Komisji powinno się odbyć zdawanie i przejmowanie agend Sekretarza za protokołem zdawczo-odbiorczym.

III. Sprawy organizacyjne
A. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej
§7
Posiedzenie plenarne Komisji zwołuje Przewodniczący przynajmniej dwa razy w roku.
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§8
Do zakresu działania plenarnego posiedzenia Komisji należy:
1. zatwierdzanie planów pracy Komisji,
2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji,
3. podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia w działaniu Oddziałowych Komisji Rewizyjnych lub ich
członków,
4. wnioskowanie w zakresie przeprowadzania dochodzeń przez Rzeczników,
5. rozpatrywanie wyników kontroli działalności Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów i Oddziałowych
Komisji Rewizyjnych przeprowadzonych przez poszczególnych członków Głównej Komisji Rewizyjnej
i podejmowanie decyzji względnie uchwał do przekazania sprawy organom kompetentnym.
§9
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Członek Komisji ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do protokołu przeciw podjętej uchwale.
§ 10
Posiedzenia Komisji są protokołowane i kolejno numerowane w danej kadencji.
Protokoły winny zawierać dokładnie sprecyzowane wnioski i uchwały z podaniem wyniku głosowania nad
każdym wnioskiem. Każdy protokół po jego przyjęciu powinien być podpisany przez Przewodniczącego
i Sekretarza Komisji względnie przez członka Komisji protokołującego dane posiedzenie.
Ewentualne poprawki do protokołu należy wprowadzać do protokołu następnego.
B. Podział funkcji i zakres kompetencji członków Głównej Komisji Rewizyjnej
§ 11
1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz kieruje pracami wchodzącymi w zakres
jej działania.
2. Do czynności Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
a) zwoływanie oraz przewodniczenie na zebraniach Komisji,
b) kierowanie pracami Komisji w oparciu o ustalony plan pracy,
c) nadzorowanie wykonywania przez Oddziałowe Komisje Rewizyjne ich zadań określonych statutem i regulaminami na jego podstawie wydanymi, a także uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) występowanie do Plenum oraz Prezydium Zarządu Głównego z wnioskami w sprawach wynikających
z zakresu kompetencji Komisji, a dotyczących działalności Zarządu Głównego i Komisji przy nim działających oraz działalności Zarządów Oddziałów,
e) podpisywanie wszelkiej korespondencji imieniem Komisji,
f) opracowywanie, łącznie z sekretarzem Komisji, sprawozdań z działalności Komisji,
g) przyjmowanie skarg i wniosków w sprawach leżących w kompetencji Komisji,
h) branie udziału w posiedzeniach Plenum Zarządu Głównego.
§ 12
Zastępca Przewodniczącego Komisji zastępuje Przewodniczącego Komisji we wszystkich sprawach i czynnościach w czasie jego nieobecności.
Pomiędzy Przewodniczącym, a jego zastępcą może nastąpić, za wzajemnym porozumieniem, stały lub czasowy podział czynności.
§ 13
Do czynności Sekretarza Komisji należy:
1. prowadzenie protokołów zebrań Plenum,
2. czuwanie nad terminowym wykonaniem uchwał Plenum Komisji,
3. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji adresowanej do Komisji i przesyłanie jej wraz z całością zebranych dokumentów oraz swoimi wnioskami i uwagami do Przewodniczącego Komisji,
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4. prowadzenie archiwum akt,
5. redagowanie projektów komunikatów,
6. zbieranie od Oddziałowych Komisji Rewizyjnych sprawozdań z ich działalności i przesyłanie ich wraz
z wnioskami do Przewodniczącego Komisji,
7. opracowywanie projektów planów kontroli działalności Zarządów Oddziałów,
8. współpraca z Przewodniczącym przy opracowywaniu sprawozdań z działalności Komisji.
§ 14
Członkowie Komisji:
1. biorą czynny udział w posiedzeniach Komisji po uprzednim powiadomieniu ich o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia,
2. sprawują nadzór nad Oddziałowymi Komisjami Rewizyjnymi i przedstawiają Przewodniczącemu Komisji
swoje uwagi i wnioski w tym zakresie,
3. przeprowadzają kolektywnie, co najmniej jeden raz w roku, kompleksową kontrolę działalności Zarządu
Głównego i Komisji przy nim działających,
4. przeprowadzają w miarę potrzeby kontrole działalności Oddziałowych Komisji Rewizyjnych oraz Zarządów Oddziałów, przedstawiają następnie protokół kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi Przewodniczącemu Komisji celem przygotowania sprawy na posiedzenie Plenum Komisji,
5. biorą udział w posiedzeniach Zarządów macierzystych Oddziałów z głosem doradczym oraz, o ile jest to
niezbędne dla prawidłowego nadzoru pracy Zarządów Oddziałów, których Oddziałowe Komisje Rewizyjne wykazują bierność, biorą udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządów tych Oddziałów lub
w Walnych Zgromadzeniach tych Oddziałów.
§ 15
Członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów wszystkich władz Związku z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.

IV. Przepisy końcowe
§ 16
1. Koszty organizacyjne posiedzeń oraz innej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej pokrywa Zarząd
Główny.
2. Rozliczenia kosztów podróży członków Komisji oraz innych niezbędnych wydatków związanych z działalnością Komisji dokonuje Zarząd Oddziału, w którym posiedzenie się odbywa, względnie przeprowadzana
jest kontrola, a następnie dokonuje stosownego obciążenia konta Zarządu Głównego.
§ 17
Główna Komisja Rewizyjna podlega jedynie Zjazdowi Delegatów i może być odwoływana z pełnienia funkcji tylko uchwałą tegoż Zjazdu.
§ 18
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
*****
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