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REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
działającego poza granicami Kraju

1.

KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU

A.

Komisja Rewizyjna Z.H.P. składa się z pięciu członkόw i dwόch
zastępcόw wybranych na Zjeździe Ogόlnym zgodnie z R.G. art. 57J.

B.

W celu uniknięcia możliwych zarzutόw i konfliktόw interesόw:
a.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z.H.P. nie powinien mieć
powiązań z osobami odpowiedzialnymi za książki, ktόre Komisja
będzie kontrolować, z ktόrych mόgłby wyniknąć taki konflikt.
b.
Członkowie Komisji nie powinni kontrolować książek podmiotόw, za
ktόre odpowiedzialna jest osoba, z ktόrą członek Komisji ma
powiązania, z ktόrych mόgłby wyniknąć konflikt interesόw.

C.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Z.H.P. wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zebranie konstytuujące Komisji
odbywa się w trybie art. 67A.h. R.G..

D.

W razie gdyby podczas trwania kadencji nastąpiła sytuacja określona w
podpunkcie B.a. (powyżej) Komisja Rewizyjna wybiera spośrόd siebie
nowego Przewodniczącego.

2.

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU [R.G. art.70E]
Komisja Rewizyjna Z.H.P.:

A.

sprawuje kontrolę gospodarki finansowej Naczelnictwa i Głównych
Kwater z uwzględnieniem celowości wydatków,

B.

przeprowadza kontrolę co najmniej raz na rok,

C.

może udzielić rady Komisjom Rewizyjnym Okręgów oraz Skarbnikom w
Organizacjach Harcerzy, Harcerek i Starszego Harcerstwa.

D.

składa sprawozdanie na międzyzjazdowym zebraniu Naczelnej Rady
Harcerskiej (R.G. art. 62E.),

E.

składa na Zjeździe Ogólnym sprawozdanie za okres kadencji (R.G.
art. 57B.c.) z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

3.

OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU

A.

Komisja Rewizyjna Z.H.P. sprawdza książkę kasową, dowody
przychodowe i rozchodowe, dowody bankowe, stan kasy w banku i w
gotówce. Sprawdza listę osób upoważnionych do podpisywania
transakcji finansowych. Sprawdza wykaz wpłat nieotrzymanych i wypłat
nieuiszczonych. Sprawdza zgodność zapisόw z dowodami, oraz przy
końcu okresu sprawozdawczego ze sporządzonym zestawieniem
przychodόw i rozchodόw oraz bilansu.

B.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do książek inwentarzowych (n.p.
składnicy, stanicy. i t.p.).

C.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, by księgowość sprawdzanej jednostki
organizacyjnej była prowadzona zgodnie z art. 75, Gospodarka,
Regulaminu Głównego.

D.

W książce kasowej Komisja potwierdza jej sprawdzenie. W przypadku
kiedy książka kasowa jest prowadzona elektronicznie, Komisja Rewizyjna
potwierdza sprawdzenie na wydrukowanej kopii.

E.

Sprawdzanie książek kasowych przeprowadza przynajmniej dwóch
członków Komisji Rewizyjnej.

F.

Przy sprawdzeniu książek jest obecny lub dostępny skarbnik, w celu
udzielenia wyjaśnień w razie potrzeby.

4.

SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU

A.

Komisja Rewizyjna Z.H.P. przedstawia sprawozdanie pisemne z
działalności Komisji na Zjeździe Ogόlnym, podając ogólne zestawienie
księgowości sprawdzonych podczas kadencji, oraz wyniki przeprowadzonej
kontroli finansowej Naczelnictwa.

B.

Komisja Rewizyjna Z.H.P. przygotowuje osobne sprawozdania z
przeprowadzonej kontroli finansowej Głόwnych Kwater, ktόre
przedstawione są na poszczegόlnych Konferencjach podczas Zjazdu
Ogόlnego.

C.

Pisemne sprawozdania z przeprowadzonej kontroli Komisja przekazuje
kierownikom jednostek sprawdzonych.

D.

W swoich sprawozdaniach, Komisja Rewizyjna może skomentować
celowość wydatkόw i przychodόw, oraz zmian w stanie majątkowym
jednostek sprawdzonych, nie tylko zgodność zapisόw z dowodami.

E.

Na Zjeździe Ogόlnym Komisja Rewizyjna Z.H.P. stawia wniosek o
udzielenie absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu i Naczelnictwu.

5.

PRAWA KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU

A.

W wypadku niejasności Komisja Rewizyjna Z.H.P. ma prawo zarządać
wyjaśnień od skarbnika odpowiedzialnego za kasę, oraz w razie potrzeby
od Przewodniczącego Związku odnośnie Książek Naczelnictwa, od
Naczelniczki Harcerek odnośnie Książek Głόwnej Kwatery Harcerek, od
Naczelnika Harcerzy odnośnie Książek Głόwnej Kwatery Harcerzy oraz
od
Naczelnego Kierownika Starszego Harcerstwa odnośnie Książek
Głόwnej Kwatery Starszego Harcerstwa.

B.

W wypadku poważnych niedociągnięć w gospodarce finansowej
Naczelnictwa, Komisja Rewizyjna ma prawo zarządać zwołania
Nadzwyczajnego Zjazdu Ogόlnego [R.G. art. 59A.b].

C.

W wypadku poważnych niedociagnięć w gospodarce finansowej którejś z
Głόwnych Kwater, Komisja Rewizyjna Z.H.P. ma prawo przekazać
sprawozdanie Naczelnictwu wraz ze swoimi komentarzami i zaleceniami.

6.

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU

A.

Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z pięciu członków i dwóch zastępców
wybieranych na Zjeździe Okręgu.

B.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i jest rόwna kadencji Zarządu
Okręgu.

C.

W celu uniknięcia możliwych zarzutόw i konfliktόw interesόw:
a.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu nie powinien mieć
powiązań z osobami odpowiedzialnymi za książki, ktόre Komisja będzie
kontrolować, z ktόrych mόgłby wyniknąć taki konflikt.
b.
Członkowie Komisji nie powinni kontrolować książek podmiotόw, za
ktόre odpowiedzialna jest osoba, z ktόrą członek Komisji ma
powiązania, z ktόrych mόgłby wyniknąć konflikt interesόw.

D.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

E.

W razie gdyby podczas trwania kadencji nastąpiła sytuacja określona w
punkcie C.a. (powyżej) Komisja Rewizyjna wybiera spośrόd siebie nowego
Przewodniczącego.

7.

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU [R.G. art. 50D]
Komisja Rewizyjna Okręgu:

A.

sprawuje kontrolę i sprawdza celowość gospodarki finansowej Zarządu
Okręgu, i ma prawo kontroli wszystkich podległych mu jednostek na terenie,

B.

ma obowiązek kontroli finansowej komόrek i komisji powołanych przez
Zjazd Okręgu i Zarząd Okręgu,

C.

przeprowadza kontrolę co namniej raz na rok, (z tym że książki Zarządu i
komisji/komόrek powołanych przez Zjazd Okręgu i przez Zarząd Okręgu
muszą być sprawdzone nie dlużej aniżeli dwa miesiące przed wyborczym
Zjazdem Okręgu),

D.

sprawuje nadzόr nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kόł Przyjaciόł
Harcerstwa działających w Okręgu,

E.

składa sprawozdanie pisemne na Zjeździe Okręgu.

8.

CO SPRAWDZA KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU
Komisja Rewizyjna Okręgu ma obowiązek sprawdzenia następującej
księgowości:

A.

Zarządu Okręgu,

B.

Komendy Chorągwi Harcerek,

C.

Komendy Chorągwi Harcerzy,

D.

Okręgowego Kierownika Starszego Harcerstwa,

E.

Stanic Harcerskich na terenie Okręgu,

F.

Jednostek podlegających Zarządowi Okręgu, czyli komórek i komisji
powołanych przez Zjazd Okręgu i Zarząd Okręgu, oraz specjalnych imprez
organizowanych przez Zarząd Okręgu,

G.

Imprez organizowanych wspólnie przez obydwie Komendy Chorągwi
(n.p. zloty, wyprawy, fundusze specjalne, i.t.p.) lub wspόlnie przez komόrki
z dwόch lub więcej organizacji na terenie Okręgu (n.p. Koło Przyjaciόł oraz
szczep harcerzy/harcerek) w wypadku wspόlnie prowadzonej kasy.

9.

OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU

A.

Komisja Rewizyjna Okręgu sprawdza ksiązkę kasową, dowody
przychodowe i rozchodowe, dowody bankowe, stan kasy w banku i w
gotówce. Sprawdza wykaz wpłat nieotrzymanych i wypłat nieuiszczonych.
Sprawdza listę osób upoważnionych do podpisywania transakcji
finansowych. Sprawdza zgodność zapisόw z dowodami, oraz przy końcu
okresu sprawozdawczego, ze sporządzonym zestawieniem przychodόw i
rozchodόw oraz bilansu.

B.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do książek inwentarzowych (n.p.
składnicy, stanicy. i t.p.).

C.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, by księgowość sprawdzanej jednostki
organizacyjnej była prowadzona zgodnie z art. 75, Gospodarka,
Regulaminu Głównego.
W książce kasowej Komisja potwierdza jej sprawdzenie. W przypadku
kiedy książka kasowa jest prowadzona elektronicznie, Komisja Rewizyjna
potwierdza sprawdzenie na wydrukowanej kopii.

D.

E.

Sprawdzanie książek kasowych przeprowadza przynajmniej dwóch
członków Komisji.

F.

Przy sprawdzeniu książek jest obecny lub dostępny skarbnik danej
jednostki w celu udzielenia wyjaśnień w razie potrzeby.

10.

SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU

A.

Komisja Rewizyjna Okręgu przedstawia sprawozdanie pisemne z
działalności Komisji na Zjeździe Okręgu, podając ogόlne zestawienie
księgowości sprawdzonych podczas kadencji, oraz wyniki przeprowadzonej
kontroli finansowej podmiotόw określonych w art. 8A, F i G powyżej.

B.

Pisemne sprawozdania z przeprowadzonej kontroli Komisja przekazuje
kierownikowi jednostki sprawdzanej.

C.

Komisja Rewizyjna Okręgu przygotowuje osobne sprawozdania z
przeprowadzonej kontroli finansowej Komend Chorągwi i Okręgowego
Kierownika Starszego Harcerstwa, ktόre przedstawione są na
poszczegόlnych konferencjach instruktorek, instruktorów i starszego
harcerstwa.

D.

Pisemne sprawozdania z przeprowadzonej kontroli stanic harcerskich
Komisja przekazuje kierownikowi jednostki do ktόrej stanice należą.

E.

W swoich sprawozdaniach, Komisja Rewizyjna może skomentować
celowość wydatkόw i przychodόw, oraz zmian w stanie majątkowym
jednostek sprawdzonych, nie tylko zgodność zapisόw z dowodami.

F.

Na Zjeździe Okręgu Komisja Rewizyjna Okręgu stawia wniosek o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu.

11.

PRAWA KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU

A.

W wypadku niejasności Komisja Rewizyjna Okręgu ma prawo zarządać
wyjaśnień od skarbnika odpowiedzialnego za kasę, a w razie potrzeby, od
kierownika danej jednostki.
W wypadku poważnych niedociągnięć w gospodarce finansowej jednostki
sprawdzonej, Komisja Rewizyjna ma prawo przekazać sprawozdanie
władzy wyższej sprawdzanej jednostki organizacyjnej wraz ze swoimi
komentarzami i zaleceniami.

B.

C.

W wypadku poważnych niedociągnięć w gospodarce finansowej Zarządu
Okręgu, jednostek mu podległych, lub komόrek/komisji powołanych przez
Zjazd Okręgu lub Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna ma prawo postawić
wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu (art. 44, R.G.)

12.

KOMISJE REWIZYJNE KÓŁ PRZYJACIÓŁ

A.

Koła Przyjaciół Harcerstwa mają własne komisje rewizyjne wybierane na
walnych zebraniach Kół (R.G. art. 29.B).

B.

W celu uniknięcia możliwych zarzutόw i konfliktόw interesόw:
a.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nie powinien mieć powiązań

b.

z osobami odpowiedzialnymi za książki, ktόre Komisja będzie
kontrolować, z ktόrych mόgłby wyniknąć taki konflikt.
Członkowie Komisji nie powinni kontrolować książek podmiotόw, za
ktόre odpowiedzialna jest osoba, z ktόrą członek Komisji ma
powiązania, z ktόrych mόgłby wyniknąć konflikt interesόw.

C.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

D.

W razie gdyby podczas trwania kadencji nastąpiła sytuacja określona w
punkcie B.a. powyżej Komisja Rewizyjna wybiera spośrόd siebie nowego
Przewodniczącego.

13.

OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCERTWA

A.

Komisja Rewizyjna Koła sprawdza książkę kasową, dowody przychodowe
i rozchodowe, dowody bankowe, stan kasy w banku i w gotówce.
Sprawdza listę osób upoważnionych do podpisywania transakcji
finansowych. Sprawdza wykaz wpłat nieotrzymanych i wypłat
nieuiszczonych. Sprawdza zgodność zapisόw z dowodami, oraz przy
końcu okresu sprawozdawczego, ze sporządzonym zestawieniem
przychodόw i rozchodόw oraz bilansu.

B.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do książek inwentarzowych
(n.p. składnicy, stanicy, i t.p.).

C.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, by księgowość sprawdzanej jednostki
organizacyjnej była prowadzona zgodnie z art. 75, Gospodarka,
Regulaminu Głównego.

D.

W książce kasowej Komisja potwierdza jej sprawdzenie. W przypadku
kiedy książka kasowa jest prowadzona elektronicznie, Komisja Rewizyjna
potwierdza sprawdzenie na wydrukowanej kopii.

E.

Sprawdzanie książek kasowych przeprowadza przynajmniej dwóch
członków Komisji.

F.

Przy sprawdzeniu książek jest obecny lub dostępny skarbnik Koła, w celu
udzielenia wyjaśnień w razie potrzeby.

14.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ K.P.H.

A.

Komisja Rewizyjna Koła przedstawia sprawozdanie pisemne na walnym
zebraniu Koła.

B.

Komisja Rewizyjna Koła stawia wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Koła Przyjaciόł Harcerstwa.

15.

PRAWA KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA

A.

W wypadku niejasności Komisja Rewizyjna Koła ma prawo zarządać
wyjaśnień od skarbnika odpowiedzialnego za kasę, a w razie potrzeby, od
Przewodniczącego Koła.

B.

W wypadku poważnych niedociągnięć w gospodarce finansowej Koła,
Komisja Rewizyjna Koła ma prawo przekazać sprawozdanie bezpośrednio
Przewodniczącemu Zarządu Okręgu, wraz ze swoimi komentarzami i
zaleceniami.

C.

W wypadku poważnych niedociągnięć w gospodarce finansowej Koła,
Komisja Rewizyjna Koła ma prawo zarządać zwołania nadzwyczajnego
walnego zebrania Koła. [R.G. art. 28C.]

16.

SPRAWDZANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK
w ORGANIZACJACH HARCEREK, HARCERZY i STARSZEGO
HARCERSTWA

A.

Sprawdzanie gospodarki finansowej jednostek harcerskich Chorągwi
Harcerek i Chorągwi Harcerzy odbywa się zgodnie z regulaminami
wewnętrznymi poszczegόlnych organizacji.

B.

Sprawdzanie gospodarki finansowej Kręgόw starszego harcerstwa odbywa
się zgodnie z regulaminem wewnętrzym Organizacji Starszego Harcerstwa.

