Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Komisja Rewizyjna Związku
Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa, e-mail: krz.zhr@gmail.com

Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu
(zatwierdzony uchwałą Komisji Rewizyjnej ZHR z dnia 10 maja 1997 r., zmieniony uchwałą Komisji
Rewizyjnej Związku z dnia 12 września 2005r., zmieniony uchwałą nr 2/XIV/2015 Komisji Rewizyjnej
Związku z dnia 11 marca 2015 r. )

§1
1. Komisja Rewizyjna Okręgu, zwana dalej KRO, jest władzą kontrolną na terenie okręgu.
2. KRO składa się z trzech członków wybieranych przez Zjazd Okręgu.
3. W okręgach, w których na zasadach określonych w §27 ust. 8 Statutu ZHR zrezygnowano z wyboru KRO, jej kompetencje wykonuje Komisja Rewizyjna Związku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Komisja Rewizyjna Związku może powołać
w drodze uchwały, spośród instruktorek i instruktorów ZHR, pełnomocnika reprezentującego Komisję Rewizyjną Związku na terenie danego okręgu.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4 określa szczegółowy zakres działań pełnomocnika
wymienionego w tym ustępie, przy czym zakres ten nie może obejmować podejmowania decyzji wymagających trybu uchwały.
6. Przepisy §22 ust. 11, 12 i 13 Statutu ZHR stosuje się odpowiednio.
§2
1. KRO sprawuje kontrolę nad zgodnością działalności władz okręgu i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład okręgu ze Statutem ZHR, innymi przepisami wewnętrznymi Związku oraz przepisami państwowymi.
2. Do podstawowych zadań KRO należy, w oparciu o przepisy wewnętrzne ZHR i państwowe:
a) kontrola sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego okręgu,
b) badanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej, majątkowej i służbowej
przez Zarząd Okręgu oraz jednostki organizacyjne wchodzące w skład okręgu,
c) badanie prawidłowego zarządzania majątkiem okręgu i jednostek wchodzących w jego
skład,
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d) badanie prawidłowego przygotowania prowadzenia i rozliczania obozów, biwaków, zimowisk oraz imprez i akcji, dla których prowadzone jest osobne rozliczenie, organizowanych przez okręg lub jednostki organizacyjne wchodzące w skład okręgu,
e) badanie prawidłowości i zgodności z przepisami uchwał i decyzji Zarządu Okręgu oraz
decyzji zawartych w rozkazach komendantów jednostek organizacyjnych wchodzących
w skład okręgu,
f) badanie prawidłowości dysponowania, wydatkowania i rozliczania środków pozyskanych przez okręg i jego jednostki organizacyjne z tytułu 1% podatku na rzecz OPP,
g) badanie prawidłowości zbierania oraz dokumentowania składek instruktorskich i harcerskich w okręgu.
3. KRO wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2:
lit. a) każdorazowo w ciągu 30 dni od sporządzenia i przedstawienia sprawozdania finansowego przez Zarząd Okręgu;
lit. b) i c) co najmniej dwukrotnie w ciągu kadencji w odniesieniu do Zarządu Okręgu,
chorągwi i namiestnictw wchodzących w skład okręgu, co najmniej jednokrotnie w ciągu kadencji w odniesieniu do wszystkich obwodów, hufców i związków drużyn z terenu
okręgu;
lit. d) poprzez wizytację wybranych obozów, zimowisk, biwaków, innych akcji i imprez
oraz kontrolę wybranych rozliczeń i sprawozdań, przy czym kontrole muszą objąć
wszystkie sprawozdania i rozliczenia działań, dla których pozyskano zewnętrzne dofinansowanie;
lit. e) w odniesieniu do wszystkich uchwał i decyzji Zarządu Okręgu, wszystkich rozkazów komendantek i komendantów chorągwi oraz każdorazowo podczas przeprowadzania kontroli obwodów, hufców, związków drużyn, szczepów i drużyn w odniesieniu do
uchwał i rozkazów podejmowanych i wydawanych w tych jednostkach organizacyjnych;
lit. f) każdorazowo, jeśli okręg w danym roku pozyskał środki z tytułu 1% podatku na
rzecz OPP;
lit. g) co najmniej raz w ciągu roku w odniesieniu do okręgu i każdorazowo w czasie
kontroli jednostek organizacyjnych.
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4. KRO przedstawia na Zjeździe Okręgu sprawozdanie ze swej działalności oraz przedstawia wniosek w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu.
5. KRO przedstawia na zbiórkach instruktorek chorągwi lub namiestnictw oraz zbiórkach
instruktorów chorągwi lub namiestnictw wnioski w przedmiocie absolutorium odpowiednio dla ustępujących komendantek/komendantów chorągwi.
6. W uzasadnionym przypadku KRO może wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu okręgu, nadzwyczajnej zbiórki obwodu oraz nadzwyczajnej zbiórki instruktorów lub instruktorek chorągwi na warunkach i w trybie określonym w innych
przepisach.
§3
1. KRO na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Informację o dokonanym wyborze oraz każdorazowej zmianie w tym zakresie KRO
przekazuje niezwłocznie do wiadomości Komisji Rewizyjnej Związku i Zarządu Okręgu, w którym działa.
2. Przewodniczący kieruje pracą KRO oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Sekretarz, w porozumieniu z Przewodniczącym, dba o bieżące prowadzenie i archiwizację dokumentacji KRO, w tym korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
§4
1. KRO realizuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych, w czasie posiedzeń kontrolnych oraz poprzez udział w naradach i odprawach Zarządu Okręgu lub wchodzących w
jego skład jednostek organizacyjnych.
2. KRO podejmuje swoje działania z urzędu lub na pisemny wniosek.
3. KRO kieruje się w swej pracy zasadą kolegialności. Uchwały i decyzje KRO podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków
KRO.
4. KRO pracuje w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Związku.
5. Plan pracy, o którym mowa w ust. 4 KRO przesyła do zatwierdzenia najpóźniej w ciągu
2 miesięcy od rozpoczęcia kadencji a jego uaktualnioną wersję na każde wezwanie Komisji Rewizyjnej Związku w terminie przez nią wskazanym.
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6. KRO może korzystać z pomocy specjalistów.
7. KRO może powoływać zespoły rewizyjne.
8. W skład zespołów rewizyjnych mogą wchodzić instruktorzy i specjaliści (biegli) spoza
grona KRO.
§5
1. KRO podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Związku.
2. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo uchylać ważność uchwał i decyzji KRO w razie
stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów.
3. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo ukierunkować organizacyjną i merytoryczną
działalność KRO.
4. KRO podlega ocenie Zjazdu Okręgu, który przyjmuje jej sprawozdanie i udziela absolutorium.
§6
1. Posiedzenia plenarne KRO odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje oraz proponuje ich porządek Przewodniczący KRO.
3. Na wniosek Naczelnictwa lub Komisji Rewizyjnej Związku, lub Zarządu Okręgu, lub
na żądanie dwóch członków KRO zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie plenarne
KRO.
§7
1. Ze wszystkich posiedzeń plenarnych KRO sporządza protokół ustaleń, który zatwierdza
na kolejnym posiedzeniu plenarnym.
2. Ze wszystkich prowadzonych kontroli KRO sporządza protokół, który zatwierdza na
najbliższym posiedzeniu plenarnym oraz przekazuje kopie zatwierdzonego protokołu do
wiadomości Zarządu Okręgu i kontrolowanej jednostki. Ewentualne rozbieżności zgłaszane przez stronę kontrolowaną dołącza się w formie aneksu.
3. Dokumentacja KRO może mieć postać papierową i/lub elektroniczną. Dokumenty mogą być przesyłane do zainteresowanych jednostek w formie elektronicznej, po uzyskaniu ich zgody.
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4. Dokumentacja elektroniczna musi być przechowywana w sposób bezpieczny oraz archiwizowana w przynajmniej dwóch kopiach zapasowych na różnych nośnikach, przy
czym zaleca się, aby jednym z nich była usługa „przechowywania danych w chmurze”.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki, KRO może podejmować uchwały w trybie pisemnym za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego komunikowania (SMS, email, komunikatory internetowe). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie KRO
zostali powiadomieni o jej treści i wyrazili zgodę na proponowany tryb jej podjęcia,
który powinien zawierać zasady głosowania oraz czas jego rozpoczęcia i zakończenia.
W głosowaniu tą metodą obowiązują zasady quorum, jak na normalnym posiedzeniu
KRO.
§8
1. Członek KRO ma obowiązek brać czynny udział w jej pracach.
2. Członek KRO zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych podczas kontroli oraz innych czynnościach służbowych.
3. Członek KRO ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Okręgu z prawem zadawania pytań.
4. Członkostwa w KRO nie można łączyć z udziałem w innych władzach Związku z wyjątkiem Zjazdu Okręgu i Zjazdu ZHR.
5. Członek KRO nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu Okręgu.
6. Przełożonym członka KRO jest Przewodniczący KRO.
7. Przełożonym Przewodniczącego KRO jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku.
8. Przepisy Regulaminu Służby Instruktorskiej ZHR dotyczące członków władz okręgu
stosuje się odpowiednio.

Strona 5 z 7

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Komisja Rewizyjna Związku
Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa, e-mail: krz.zhr@gmail.com
§9
1. W przypadkach określonych w § 25 ust. 9 Statutu ZHR KRO podejmuje uchwałę o
stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w KRO i dokonuje uzupełnienia składu zgodnie
z § 27 ust. 6a Statutu ZHR w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w KRO.
2. W przypadku, gdy członek KRO swoim postępowaniem rażąco narusza Prawo Harcerskie lub przez okres 6 miesięcy nie uczestniczy w pracach KRO, KRO podejmuje
uchwałę o skierowaniu wniosku odpowiednio do komendantki lub komendanta chorągwi, Naczelniczki Harcerek lub Naczelnika Harcerzy o nałożenie kary organizacyjnej
zgodnie z §14a Statutu ZHR, z równoczesnym powiadomieniem Komisji Rewizyjnej
Związku.
3. KRO powinna zawiesić w prawach takiego członka KRO, przeciw któremu toczy się
postępowanie w prokuraturze.
4. O decyzji zawieszenia swego członka KRO zawiadamia Zarząd Okręgu, Komisję Rewizyjną Związku i władze macierzystej jednostki terenowej członka KRO, którego dotyczy postanowienie.
5. O zmianach w swoim składzie KRO niezwłocznie informuje Zarząd Okręgu oraz Komisję Rewizyjną Związku.
§ 10
W czasie wykonywania czynności służbowych członkowie KRO posługują się legitymacją lub upoważnieniem podpisanymi przez Przewodniczącego KRO.
§ 11
Wydatki finansowe związane z wykonywaniem czynności Komisji pokrywane są z budżetu okręgu.
§ 12
Wiążąca wykładnia niniejszego regulaminu należy do Komisji Rewizyjnej Związku.
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§ 13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
§ 14
Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu zatwierdzony uchwałą Komisji Rewizyjnej ZHR z dnia 10 maja 1997 r.,
zmieniony uchwałą Komisji Rewizyjnej Związku z dnia 12 września 2005r.
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