Załącznik do Uchwały GKR 2/2020
z dnia 17. 06. 2020 r.

REGULAMIN
GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZM

§1
Główna Komisja Rewizyjna jest jedną z naczelnych władz Polskiego Związku Motorowego i działa
w ramach przepisów §§ 36, 37 i 38 Statutu Polskiego Związku Motorowego.
§2
1. Stosownie do postanowień § 36 Statutu PZM Główna Komisja Rewizyjna, zwana w skrócie
GKR, jest najwyższym organem kontrolnym Związku i sprawuje nadzór nad działalnością
Okręgowych Komisji Rewizyjnych a także członków rzeczywistych PZM w trybie § 15 pkt. 2 i
4 Statutu PZM.
2. Zakres działania i kompetencje GKR określa Statut Polskiego Związku Motorowego oraz
Ustawa o sporcie i ustawa prawo o Stowarzyszeniach.
3. GKR prowadzi swoja działalność zgodnie z:
a. prawem, powszechnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej,
b. Statutem Polskiego Związku Motorowego i uchwałami Walnego Zgromadzenia
Delegatów PZM,
c. Regulaminem GKR.
§3
1. GKR kontroluje działalność Polskiego Związku Motorowego we wszystkich dziedzinach jego
działalności.
2. Stosownie do postanowień § 36 ust. 2 Statutu PZM, do kompetencji GKR w szczególności
należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i gospodarczej działalności Związku i
jego władz, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych, oraz występowanie
z wnioskami pokontrolnymi,
2) przeprowadzenie kontroli członków rzeczywistych w zakresie określonym w § 15 pkt 4
Statutu PZM,
3) dokonywanie wyboru podmiotu do badania corocznego sprawozdania finansowego
Związku ,
4) ocena, we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności Związku,
5) żądanie od władz Związku i organów tych władz wyjaśnień w sprawie ich działalności,
6) określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu delegatów sprawozdań oraz występowanie z
wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego PZM,
8) nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych.
3. GKR jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej Polskiego Związku
Motorowego, co najmniej raz w roku i przedstawiania jej wyników, w formie sprawozdania,
Zarządowi Głównemu PZM a jeśli istnieje taki obowiązek, także organowi sprawującemu
nadzór nad PZM.

§4
1. Zgodnie z § 55 ust. 4 Statutu PZM, – GKR nie kontroluje działalności spółek, w których
Związek posiada udziały lub akcje, gdyż w jednostkach tych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, kontrola jest realizowana przez odpowiednie, statutowe organy tych spółek.
2. GKR bada przepływy finansowe pomiędzy spółkami, o których mowa w ust. 1, a PZM oraz
obrót majątkiem Polskiego Związku Motorowego powierzonym tym spółkom.

§5
Działalności GKR i OKR nie może wkraczać w kompetencje i uprawnienia Trybunału Związku.
§6
1. Kontrole GKR mogą być podejmowane, z jej własnej inicjatywy, jeśli wynikają z przepisów
prawa lub żądania organu nadzoru nad PZM, albo z inicjatywy naczelnych władz Polskiego
Związku Motorowego.
2. W ramach kontroli GKR może badać wszystkie dokumenty Polskiego Związku Motorowego,
żądać od Zarządu Głównego, Zarządów Okręgowych, Okręgowych Komisji Rewizyjnych i
członków rzeczywistych informacji, sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu
majątku i rozliczeń finansowych.
3. Protokoły z kontroli przeprowadzanych przez upoważnionych członków GKR i sprawozdania z
realizacji innych zadań, rozpatrywane są na zebraniach GKR.
§7
1. GKR składa się z nie więcej niż 8 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów
PZM.
2. Przewodniczący GKR wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZM.
3. GKR na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
4. Sekretariat GKR prowadzi pracownik Biura ZG PZM.
5. W razie ustąpienia przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, Główna
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego.
6. Członkiem GKR nie może być osoba będąca członkiem ZG PZM lub małżonkiem, krewnym
lub powinowatym, do drugiego stopnia członka ZG PZM lub związana z nim z tytułu
przysposobienia , opieki lub kurateli lub wobec której członek ZG PZM pozostaje w stosunku
nadrzędności służbowej w ramach innej struktury niż PZM.
§8
1. Pracami GKR kieruje Przewodniczący, który wyznacza terminy zebrań, proponuje ich porządek
dzienny i prowadzi zebrania.
2. Przewodniczący wyznacza członków GKR do przeprowadzania kontroli i podpisuje
upoważnienia dla członków GKR do wykonywania kontroli i innych, określonych zadań oraz
podpisuje dokumenty GKR dotyczące przeprowadzanych kontroli i realizacji innych zadań.
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Wiceprzewodniczącemu GKR.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący reprezentują GKR wobec naczelnych i okręgowych
władz PZM oraz członków Polskiego Związku Motorowego a także na zewnątrz.
5. Sekretarz GKR współpracuje z pracownikiem Biura ZG PZM, prowadzącym sekretariat
Komisji w zakresie sporządzania i przechowywania protokołów, uchwał, sprawozdań i innej
dokumentacji GKR oraz przekazuje je do wiadomości właściwym władzom i organom Związku
lub jego członków rzeczywistych, zgodnie z decyzja przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego GKR.
6. GKR powierza swoim członkom zadanie utrzymywania kontaktów z odpowiednimi
Okręgowymi Komisjami Rewizyjnymi.
§9
1. Zebrania GKR zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, zgodnie z niniejszym
regulaminem a ponadto mogą być zwoływane na żądanie, co najmniej 3 członków PGKR lub na
wniosek Zarządu Głównego PZM. Wszystkie posiedzenia GKR są protokołowane. Protokół
podlega zatwierdzeniu na następnym zebraniu GKR.
2. Uchwały lub decyzje GKR podejmowane są na zebraniach lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość i zapadają zwykłą większością głosów, przy
czym do ich ważności wymagane jest głosowanie, przez co najmniej połowę członków GKR.
Na żądanie, co najmniej dwóch członków lub w sprawach personalnych, przeprowadza się
głosowanie tajne. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos
przewodniczącego. Z decyzji podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość powinien być sporządzony protokół.
3. W okresach między zebraniami GKR, prawo podejmowania decyzji, w pilnych sprawach
bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje Przewodniczącemu lub
Wiceprzewodniczącemu GKR. Decyzje takie powinny być przedstawione na najbliższym
zebraniu GKR do wiadomości i akceptacji.
4. W pracach GKR mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego GKR (np.
audytorzy, biegli, eksperci), jednak bez prawa udziału w głosowaniach.
5. Zebrania GKR w uzasadnionych przypadkach mogą być zamknięte – zgodnie z decyzją
przewodniczącego zebrania.
6. Przewodniczący umożliwia przedstawicielowi Ministra właściwego w sprawach sportu, na jego
żądanie, uczestnictwo w posiedzeniu GKR.
§ 10
1. GKR ustala okresowe, tematyczne plany pracy powierzając poszczególnym członkom
prowadzenie określonych czynności kontrolnych lub zadań specjalnych.
2. Ustalenia i wyniki przeprowadzonych kontroli powinny być ujęte w formie protokołów lub
sprawozdań albo wystąpień/zaleceń pokontrolnych.
3. Kopie uchwał i wystąpień/zaleceń pokontrolnych GKR przesyła Prezesowi PZM oraz
kierownictwu kontrolowanych jednostek.
4. Tryb przeprowadzania kontroli zawiera uchwała GKR.
§ 11
Przewodniczący GKR zawiera i rozwiązuje z Prezesem i członkami Zarządu Głównego Polskiego
Związku Motorowego umowy o pracę lub umowy cywilno prawne i dokonuje innych czynności
wynikających z Kodeksu pracy oraz ustala rodzaj i wartość wynagrodzenia, nagród, premii a także

innych świadczeń osobistych dla Prezesa i członków Zarządu Głównego PZM, informując o tym
członków GKR.
§ 12
Kopie uchwał i zaleceń GKR przesyła Prezesowi PZM oraz kierownictwu kontrolowanych
jednostek.

§ 13
1. Postanowienia § 2 ust.2 i 3, § 3 ust. 2 pkt. 1÷ 2 i 4÷7 ust. 3, § 4 ust. 1 § 5, § 6, § 7 ust. 2÷6, § 8
ust. 1÷5, § 9, § 10, §12, niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do
Okręgowych Komisji Rewizyjnych ZO PZM, ze zmianami wynikającymi z § 54 Statutu PZM.
2. Okręgowe Komisje Rewizyjne przesyłają do wiadomości GKR odpisy protokołów ze swoich
posiedzeń oraz z dokonanych czynności kontrolnych.
§ 14
1. Obsługę administracyjną i środki na pokrycie kosztów działalności GKR zapewnia, w ramach
swojego preliminarza budżetowego, Zarząd Główny PZM.
2. Obsługę administracyjną i środki na pokrycie kosztów działalności OKR zapewniają, w ramach
swoich preliminarzy budżetowych, Zarządy Okręgowe PZM.
za zgodność:

