
 
  

REGULAMIN DZIAŁANIA GŁÓWNEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ  

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 
PRACOWNIKÓW POLICJI	



REGULAMIN DZIAŁANIA GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NIEZALEŻNEGO 
SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI 

 
 
 

§ 1 
1. Jeżeli w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o :  

a) Komisji – należy przez to rozumieć Główną Komisję Rewizyjną,  
b) KKW – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ PP, 
c) NSZZ PP – należy przez to rozumieć Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy Pracowników Policji, 
d) Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ PP,  
e) Statucie – należy przez to rozumieć obecnie obowiązujący Statut NSZZ PP, 
f) Większości względnej (zwykłej) – oznacza taki wymóg dla akceptacji wniosku, 

zgodnie z którym liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”, 
natomiast głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę,  

g) Większości bezwzględnej – oznacza taki wymóg dla akceptacji wniosku, zgodnie 
z którym liczba głosów „za” przewyższa przynajmniej o jeden liczbę głosów 
oddanych przeciw wnioskowi i wstrzymujących się. 

 
§ 2 

Główna Komisja Rewizyjna działa, jako organ kontroli wewnętrznej NSZZ PP na podstawie 
Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) o związkach 
zawodowych, Statutu NSZZ PP i innych obowiązujących przepisów prawa.  
 
 
I. Organizacja Głównej Komisji Rewizyjnej i jej funkcjonowanie  
 

§ 3 
1.  Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych w wyborach na 

Krajowym Zjeździe Delegatów. 
2.  Członków Komisji powołuje Zjazd na czteroletnią kadencję.  
3.  Każdy z członków Komisji ma prawo w czasie kadencji zrezygnować z pełnionej funkcji, 

o czym powinien niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Przewodniczącego 
Komisji i Przewodniczącego KKW.  

 
§ 4 

1.  Na pierwszym posiedzeniu Komisji, jej członkowie wybierają spośród siebie 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.  

2.  Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją wobec pozostałych 
organów Związku.  

3.  W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Komisji 
zastępuje go Wiceprzewodniczący, a pod jego nieobecność Sekretarz lub inny 
wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.  

 
§ 5 



1.  Komisja pełni swoje funkcje kolegialnie, podejmuje uchwały w sprawach należących do 
jej kompetencji, zwykłą większością głosów.  

2.  Uchwały Komisji są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności co 
najmniej trzech jej członków.  

3.  Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Krajowej Komisji 
Wykonawczej, Prezydium Wojewódzkiego/Szkolnego Zarządu Zakładowego oraz 
członkami komisji rewizyjnej niższego szczebla. Przedmiotowy zapis nie dotyczy 
sprawowania funkcji delegata. 

4.  Jeżeli będzie miała miejsce kolizja funkcji opisana w § 5 ust. 3, osoba wybrana do składu 
Komisji musi w momencie wyboru określić, którą funkcję będzie pełnić.  

 
 
II. Kompetencje Głównej Komisji Rewizyjnej  
 

§ 6 
1.  Kompetencje Komisji zostały określone w § 34 Statutu NSZZ PP.  
2.  Komisja sprawuje stały nadzór nad działalnością merytoryczną, formalną i finansową 

KKW oraz Prezydium KKW.  
3.  W celu umożliwienia Komisji sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Związku, 

Przewodniczący KKW na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany 
przedstawić wskazaną dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą działalności 
Związku. W terminie nie przekraczającym 14 dni. 

4.  Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza czynności kontrolne zgodnie z ustalonym 
harmonogramem oraz na wniosek uprawnionych organów, a w uzasadnionych 
przypadkach na wniosek Członka Związku.  

 
§ 7 

1.  Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza czynności kontrolne w WZZ, SZZ na 
wniosek WKR, SKR , a w uzasadnionych przypadkach na wniosek Członka Związku. 

2.  Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w danym Wojewódzkim, Szkolnym 
Zarządzie Zakładowym  – Komisja zwraca się w formie pisemnej do:  
a) Przewodniczącego WKR, aby poinformować o zakresie kontroli oraz o jej 

proponowanym terminie w celu uzgodnienia z Przewodniczącym Zarządu. 
Przedmiotowy termin nie może być dłuższy niż 30 dni od terminu 
zaproponowanego przez komisję. 

b) poinformować danego Przewodniczącego Zarządu o proponowanym terminie i 
zakresie mającej się odbyć kontroli, a także wskazać, jakie dokumenty powinny 
być udostępnione celem przeprowadzenia kontroli. 

3.  Po zakończeniu czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół z 
przeprowadzonych czynności kontrolnych. Protokół powinien zostać podpisany przez 
członków GKR biorących udział w kontroli oraz Przewodniczącego danego Zarządu lub 
osobę przez niego wskazaną w formie pisemnej. 

4.  Protokół z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest w czterech egzemplarzach z 
przeznaczeniem dla Przewodniczącego kontrolowanego Zarządu, Przewodniczącego 
WKR, Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezydium KKW.  



5.  Podmiot kontrolowany w terminie 30 dni od doręczenia protokołu może na piśmie 
odnieść się do treści protokołu w formie pisemnej do KKW. 

 
III. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej  
 

§ 8 
1. Komisja uchwala harmonogram swoich posiedzeń oraz przekazuje go do wiadomości 

KKW. 
2.  Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący, Sekretarz lub wyznaczony Członek.  
3.  Każdy członek Komisji powinien zostać zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia 

Komisji na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Nieobecność każdego z 
członków Komisji na danym posiedzeniu uzasadniona jest w formie pisemnej i 
przesłana do Przewodniczącego Komisji.  

4.  Głosowania podczas posiedzeń Komisji odbywają się w sposób jawny, o ile co najmniej 
jeden z członków Komisji nie zażąda głosowania tajnego.  

5.  Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokoły.  
6.  Termin oraz miejsce posiedzenia, mając na względzie koszty, należy uzgodnić 

z Przewodniczącym KKW.  
 

§ 9 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  
 
 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą VI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
Pracowników Policji, który odbył się w dniu 18 stycznia 2017 roku w Skorzęcinie. 
 

Przewodnicząca 
VI Krajowego Zjazdu Delegatów 

NSZZ Pracowników Policji 
Grażyna Tronkowska 

 
 
 
 


