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                                                                                                        Załącznik do uchwały                                                                     

                                           Komisji Rewizyjnej  nr 2/2010  

                                                                z dnia 04 grudnia 2010r. 

  

RREEGGUULLAAMMIINN    

KKOOMMIISSJJII  RREEWWIIZZYYJJNNEEJJ  

MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWEEJJ  FFEEDDEERRAACCJJII  SSZZTTUUKK  WWAALLKKII  ––  IIMMAAFF  PPOOLLSSKKAA  
 

 

§1 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki – IMAF Polska, 

zwanego dalej IMAF Polska, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,  ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.  

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu IMAF Polska oraz uchwalonego przez siebie  

Regulaminu. 

 

§2 

 

Komisja Rewizyjna realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:  

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej 

IMAF Polska z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z 

przepisami Statutu i uchwałami władz; 

2) analizowanie i przedstawianie organom IMAF Polska opinii o sprawozdaniach z działalności 

IMAF Polska, w tym o sprawozdaniu finansowym; 

3)  kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem 

IMAF Polska; 

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Kongresie IMAF Polska i zgłaszanie wniosków 

o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu; 

5) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 

6) występowanie z żądaniem zwołania Kongresu w przypadku zaistnienia spraw, które zdaniem 

Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad Kongresu, a także prawo zwołania 

zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. 

 

§3 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu IMAF Polska. 

 

§4 

 

1. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne z własnej inicjatywy lub realizując 

uchwałę Kongresu lub Zarządu IMAF Polska. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz IMAF Polska pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,  a także przedłożenia wszelkich 

dokumentów, a także materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych dotyczących spraw 

będących przedmiotem kontroli. 

3. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo 

skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również 

spoza IMAF Polska.  
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§5 

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego 

upoważniona. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane co najmniej na 7 dni przed 

terminem posiedzenia. 

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wysyła się listem poleconym, pocztą 

elektroniczną (e-mailem) lub faxem na adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub numer 

faxu wskazany przez członka Komisji Rewizyjnej. Zawiadomienie uważa się za doręczone, 

jeżeli osoba zawiadamiająca o posiedzeniu dysponuje potwierdzeniem nadania listu poleconego, 

e-maila lub faxu.  

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 

roku. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być organizowane w różnych miejscach w zależności 

od potrzeb. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na swe posiedzenie także przedstawicieli 

członków IMAF Polska oraz członków Zarządu. 

6. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza IMAF Polska, jeżeli 

przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi pracuje Komisja, 

lub ze względu na przedmiot obrad. 

7. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysyła do 

członków Komisji propozycję porządku obrad oraz projekty uchwał. 

 

§6 

 

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 

2. Na początku posiedzenia Komisja Rewizyjna przyjmuje porządek obrad. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Komisji, z zastrzeżeniem ust. 4. Przy liczeniu głosów nie uwzględnia 

się głosów wstrzymujących się. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego 

obrad. 

4. Sprawy osobowe oraz wnioski o absolutorium dla Zarządu wymagają głosowania tajnego.  

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również przyjmowane bez formalnego zwołania 

posiedzenia, poprzez głosowanie polegające na wysyłaniu informacji o treści głosu pocztą 

elektroniczną, zwane dalej „głosowaniem elektronicznym”. 

6. Głosowanie elektroniczne zarządza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wysyłając 

powiadomienie do członków Komisji Rewizyjnej pocztą elektroniczną wraz z projektem 

uchwały zawierającym również numer głosowania elektronicznego, z zastrzeżeniem ust. 7 

7. Głosowanie elektroniczne nie może być zarządzone w przypadkach, gdy uchwały podejmuje 

się w głosowaniu tajnym oraz w sprawach dotyczących propozycji udzielenia absolutorium. 

8. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może sprzeciwić się decyzji o głosowaniu 

elektronicznym – w takiej sytuacji uchwała może być podjęta wyłącznie na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej. 

9. Głosowanie elektroniczne polega na wysłaniu przez członka Komisji Rewizyjnej e-maila na 

adres poczty elektronicznej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków 

Komisji Rewizyjnej o treści: „głosowanie elektroniczne nr............ – jestem za”  lub „głosowanie 

elektroniczne nr ........... – jestem przeciw” lub „głosowanie elektroniczne nr ............ – 

wstrzymuję się od głosu”. 

 

§7 

1. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który zawiera przynajmniej 

następujące elementy: 

a) datę oraz numer posiedzeniach, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu; 

b) ustalony przez Komisję Rewizyjną porządek obrad;    
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c) informację o realizacji poszczególnych punktów porządku obrad; 

d) informację o podjętych uchwałach zawierającą numer oraz tytuł uchwały a także informację o 

przebiegu głosowania nad poszczególnymi uchwałami; 

e) streszczenie wypowiedzi poszczególnych osób; 

f) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

2. Teksty uchwał są załącznikami do protokółów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. 

4. Zarząd IMAF Polska przechowuje teksty protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz 

teksty uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną. 

5. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 


