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Regulamin Komisji Rewizyjnej Związku
zatwierdzony Uchwałą Rady Naczelnej 122/3
z dnia 7 grudnia 2014 r.
§1
1. Komisja Rewizyjna Związku, zwana dalej komisją, jest naczelną władzą kontrolną ZHR wybieraną
przez Zjazd ZHR.
2. Komisja sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz i jednostek organizacyjnych
Związku z przepisami prawa, Statutu ZHR oraz uchwałami rad i komend wszystkich szczebli.
3. Do podstawowych zadań Komisji nale y:
a) kontrola sporządzania przez Naczelnictwo rocznego sprawozdania finansowego Związku i
przeprowadzania jego audytu oraz – po zapoznaniu się z wynikami badania audytorskiego przedstawienie opinii w tej sprawie Radzie Naczelnej i Zjazdowi ZHR,
b) kontrola rocznego sprawozdania z działalności Naczelnictwa,
c) kontrola wykonania bud etu Związku,
d) przejmowanie kompetencji Komisji Rewizyjnych Okręgów (KRO) w okręgach, w których na
zasadach określonych § 27 ust. 8 Statutu ZHR zrezygnowano z wyboru KRO.
5. Komisja przedstawia na Zjeździe ZHR sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o
udzielenie absolutorium władzom określonym w Statucie ZHR §16 ust. 2, lit. b-f.
§2
1. Komisja na pierwszym swym posiedzeniu wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2. Przewodniczący kieruje pracą komisji oraz reprezentuje komisję na zewnątrz.
§3
1. Komisja podlega kontroli i ocenie Zjazdu ZHR.
2. Komi ja p a je nad
nad KRO, a
i k
m:
a) ma prawo ukierunkować ich organizacyjną i merytoryczną działalność, kontrolować ich pracę oraz
uchylać wa ność uchwał i decyzji w razie stwierdzenia naruszeń obowiązujących przepisów
b) ma obowiązek udzielać nadzorowanym komisjom pomocy oraz czuwać aby działały w pełnym
składzie i na właściwym poziomie,
c) uchwala regulamin KRO,
d) przyjmuje roczne sprawozdania z działalności KRO,
e) zatwierdza roczne plany pracy KRO.

§4
1. Komisja mo e korzystać z pomocy specjalistów.
2. W razie potrzeby komisja powołuje zespoły rewizyjne.
3. W skład zespołów rewizyjnych mogą wchodzić instruktorzy i specjaliści /biegli/.
§5
1. Komisja kieruje się w swej pracy zasadą kolegialności. Uchwały i decyzje Komisji podejmowane
są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków Komisji.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Komisja Rewizyjna Związku mo e podejmować uchwały w
trybie pisemnym za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego komunikowania (SMS, e-mail,
komunikatory internetowe). Uchwała jest wa na, je eli wszyscy członkowie KRZ zostali
powiadomieni o jej treści i wyrazili zgodę na proponowany tryb jej podjęcia. W głosowaniu tą
metodą obowiązują zasady quorum, jak na normalnym posiedzeniu KRZ.
§6
Komisja pracuje w oparciu o roczny plan pracy.
§7
1. Komisja realizuje swe zadania na posiedzeniach i w działaniach kontrolnych komisji oraz poprzez
udział w posiedzeniach, naradach i odprawach władz naczelnych centralnych i terenowych.
2. Komisja podejmuje swe działania z urzędu lub na pisemny wniosek.
§8
1. Posiedzenia plenarne komisji odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na uzasadniony wniosek władz naczelnych Związku lub ądanie 1/3 ogółu członków komisji
zwołuje się posiedzenie plenarne nadzwyczajne.
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenia oraz proponuje ich
porządek.
§9
1. Członkowie KRZ w okresie kadencji, na którą zostali wybrani, nie mogą pełnić funkcji w innych
władzach Związku, z wyjątkiem udziału w Zjeździe ZHR i Zjeździe Okręgu. Członkowie KRZ nie
mogą być pełnomocnikami władz ZHR dowolnego szczebla.
2. a) Przeło onym członków KRZ jest Przewodniczący KRZ
b) Słu bę instruktorską członkom KRZ, za czas pełnienia funkcji, zalicza Przewodniczący ZHR na
wniosek Przewodniczącego KRZ.
c) Słu bę instruktorską Przewodniczącemu KRZ zalicza Przewodniczący ZHR.
3. Członek Komisji ma obowiązek brać czynny udział w jej pracach.
4. Członek jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas kontroli
oraz innych czynności słu bowych.
5. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach innych władz Związku na
zasadach określonych w § 22 ust. 8 Statutu ZHR

§ 10
1. W przypadkach określonych w § 25 ust. 9 Statutu ZHR Komisja podejmuje uchwałę o
stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Komisji i dokonuje uzupełnienia składu zgodnie z § 22 ust.
5 Statutu.
2. W przypadku, gdy członek komisji swoim postępowaniem ra ąco narusza Prawo Harcerskie lub
przez okres 6 miesięcy nie uczestniczy w pracach komisji, komisja rewizyjna podejmuje uchwalę o
skierowaniu wniosku do Przewodniczącego ZHR o nało enie kary organizacyjnej zgodnie z § 14a
Statutu ZHR.
§ 11
W czasie wykonywania czynności słu bowych członkowie komisji posługują się legitymacją lub
upowa nieniem podpisanym przez Przewodniczącego Komisji.
§ 12
Wydatki finansowe związane z działalnością komisji pokrywane są z bud etu Związku.
§ 13
Szczegółowe zasady pracy komisji określają odrębne instrukcje.
§ 14
Wią ąca wykładnia niniejszego regulaminu nale y do Komisji.

