REGULAMIN
GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

§1
Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców, zwana dalej GKR
PZK, wybierana jest na okres trwania kadencji przez Krajowy Zjazd Delegatów PZK
na podstawie i w sposób określany w § 26 Statutu Polskiego Związku
Krótkofalowców.
§2
W skład GKR PZK wybiera się pięciu członków i dwóch zastępców członków.
Członkowie i zastępcy członków muszą spełniać wymagania § 26 pkt.2 Statutu i są
zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa z winy umyślnej.
§3
1. Po wyborze GKR PZK konstytuuje się w terminie 14 dni, wybierając ze swego
grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza; pozostałe dwie
osoby wybrane w skład GKR PZK pełnią rolę członków.
2. GKR PZK powiadamia Prezydium Zarządu Głównego PZK o dokonanym podziale
funkcji w Komisji.
3. GKR PZK powiadamia Prezydium Zarządu Głównego PZK o wszelkich zmianach
w składzie osobowym, dokonanych w czasie trwania kadencji.
4. Członkostwo w GKR PZK ustaje wskutek:
- ustania członkostwa w PZK na podstawie § 7 Statutu PZK,
- dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w GKR PZK złożonej na piśmie na ręce
Przewodniczącego GKR PZK.
- oświadczenia nieprawdy w deklaracji opisanej w § 2,
- skazania w czasie kadencji prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy
umyślnej.
5. W przypadku ustania członkostwa w PZK lub ustąpienia członków GKR PZK na ich
miejsce wchodzą zastępcy wybrani wcześniej przez Krajowy Zjazd Delegatów PZK,
w kolejności uzyskanych przez nich głosów.
§4
Członkowie GKR PZK nie mogą być wybierani w skład Oddziałowych Komisji
Rewizyjnych, Klubów Specjalistycznych i innych podmiotów zrzeszonych w PZK.

§5
Kompetencje określone w § 26 pkt.3 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców,
GKR PZK realizuje poprzez:
1. Kontrolę realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów PZK przez Prezydium ZG
PZK i Zarząd Główny PZK.
2. Kontrolę całokształtu działalności Polskiego Związku Krótkofalowców ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
3. Przedstawienie Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZK oraz Zarządowi Głównemu
PZK uwag i wniosków dotyczących działalności Prezydium PZK i Zarządu Głównego
PZK.
4. Sprawdzanie wszelkich dokumentów w tym finansowych oraz kasy Zarządu
Głównego PZK.
5. Badanie, opiniowanie i składanie uwag dotyczących rocznych sprawozdań
finansowych, ksiąg i dokumentów stanowiących podstawę tych opracowań,
powstawania prowizoriów budżetowych i budżetów łącznie z ich wykonaniem oraz
nieprawidłowości w administrowaniu majątkiem PZK.
6. Badanie zgodności uchwał z obowiązującymi przepisami prawa i Statutu PZK,
podejmowanych przez Zarząd Główny PZK przed ich opublikowaniem
W przypadkach wątpliwych GKR PZK może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia
do Zarządu Głównego PZK lub zlecić ich analizę ekspertom zewnętrznym.
7. Składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów PZK opinii o działalności Zarządu
Głównego PZK oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
składowi Prezydium ZG PZK.
8. Rozpatrywanie skarg w sprawach członkowskich skierowanych do GKR PZK przez
Oddziałowe Komisje Rewizyjne lub Zarząd Główny PZK.
9. Koordynowanie i nadzorowanie działalności Oddziałowych Komisji Rewizyjnych
PZK.
10. Monitorowanie posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZK.
§6
GKR PZK w realizacji swych zadań kieruje się postanowieniami Statutu PZK,
uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu Delegatów PZK oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
§7
W przypadku zawieszenia wykonania uchwały (zgodnie z § 26pkt.4 lit..d), GKR PZK
nie później niż w terminie 7 dni podaje pisemne uzasadnienie, które jest
rozpatrywane przez Zarząd Główny PZK.

§8
GKR PZK składa sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi
Delegatów PZK.
§9
1. GKR PZK rozpatruje odwołania od decyzji Oddziałowych Komisji Rewizyjnych
PZK.
2. Decyzje GKR PZK w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym są ostateczne
i podlegają jedynie zaskarżeniu do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
§ 10
1. Członkowie GKR PZK mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach:
- Zarządu Głównego PZK,
- Prezydium Zarządu Głównego PZK,
- Zarządów Oddziałów Terenowych PZK,
- Oddziałowych Komisji Rewizyjnych PZK,
- innych jednostek organizacyjnych PZK.
2. O terminie i miejscu w/w posiedzeń Przewodniczący GKR PZK winien być
powiadomiony pisemnie zgodnie z obowiązującym w PZK Regulaminem Zarządu
Głównego PZK.
3. Prezydium Zarządu Głównego PZK obowiązane jest przedłożyć GKR PZK
na 30 dni przed posiedzeniem ZG PZK co najmniej:
- Ramowy plan działalności na rok następny,
- Projekt budżetu na kolejny rok obrachunkowy wraz z pisemnym uzasadnieniem
przychodów lub wydatków,
- Bilans roczny z wykonania budżetu wraz z załącznikami odpowiadającymi
aktualnie obowiązującym przepisom finansowym i organizacyjnym.
§ 11
Podstawę pracy GKR PZK stanowi „Plan pracy i kontroli GKR PZK na rok ….”. Projekt
planu pracy po przedyskutowaniu i przegłosowaniu zwykłą większością głosów jest
dokumentem obowiązującym dla działań GKR PZK w danym roku kalendarzowym.
Dokument ten udostępnia się członkom PZK poprzez umieszczenie na portalu PZK.
§ 12
1. GKR PZK odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeb, ale nie mniej niż jeden raz
w roku.
2. Z każdego posiedzenia GKR PZK sporządzany jest protokół, który podpisany jest
przez wszystkich uczestników posiedzenia. GKR PZK zastrzega sobie prawo do
ochrony danych osobowych uczestników postępowań w sprawach rozpatrywanych
skarg i zażaleń lub spraw ograniczonych jawnością postępowań.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia GKR PZK może wnieść każdy z jej członków.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący lub w wypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.
4. W posiedzeniach GKR PZK mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
Przewodniczącego.

5. Posiedzenia GKR PZK są jawne. W szczególnych przypadkach Przewodniczący
może ograniczyć jawność posiedzenia.
6. Uchwały GKR PZK są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności minimum 3 członków.
7. GKR PZK może przeprowadzać wśród swoich członków konsultacje
z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej, celem
uzgodnienia wspólnego stanowiska w omawianej sprawie.
8. Zakres obowiązków poszczególnych członków GKR PZK uchwalany jest na
pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Komisji.
§ 13
1. GKR PZK powinna co najmniej raz w roku dokonać kontroli działalności
merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego PZK.
2. GKR PZK sporządza protokół z kontroli, w którym umieszcza wnioski i zalecenia
pokontrolne i przesyła protokół do Prezydium Zarządu Głównego PZK.
§ 14
1. GKR PZK na podstawie pisemnego wniosku ZG PZK Prezydium PZK lub
członka GKR PZK może przeprowadzić kontrolę Zarządu Oddziału Terenowego
PZK.
2. Kontrola może być przeprowadzona przez poszczególnych członków GKR PZK na
podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
GKR PZK.
3. Przepis o konieczności posiadania upoważnienia pisemnego nie dotyczy
Przewodniczącego GKR PZK.
§ 15
Jednostki kontrolowane są obowiązane udostępnić GKR PZK lub jej upoważnionym
członkom, wszelkie materiały dotyczące ich działalności oraz udzielać w toku
kontroli wszelkich wymaganych wyjaśnień.
§ 16
1. GKR PZK lub jej upoważnieni członkowie sporządzają każdorazowo protokoły
z kontroli działalności Zarządów OT PZK lub innych jednostek organizacyjnych.
2. Protokoły są przekazywane zainteresowanym Zarządom OT PZK i Prezydium
Zarządu Głównego PZK oraz Przewodniczącemu GKR PZK jeżeli kontroli dokonuje
upoważniony członek GKR PZK.
3. Oddziałowe Komisje Rewizyjne informują GKR PZK o swoich działaniach oraz
przekazują kopie sporządzanych protokołów do wiadomości GKR PZK.

§17
1. Wniosek o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów
PZK na podstawie § 14 pkt. 6 lit. C Statutu PZK podejmowany jest zwykłą
większością głosów członków GKR PZK.
2. Pisemny wniosek w tej sprawie Prezesowi Zarządu Głównego PZK składa
Przewodniczący GKR PZK. Wniosek ten musi zostać podpisany przez wszystkich
członków GKR PZK.
§ 18
W przypadku zwoływania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK na
podstawie § 14 pkt. 6 lit. d, e Statutu PZK, GKR PZK ma obowiązek nadzorować
prawidłowość realizacji przez Zarząd Główny PZK przedmiotowych wniosków.
§ 19
Obsługę biurową GKR PZK zapewnia Sekretariat Zarządu Głównego PZK.
§ 20
1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozwiązywane są na
podstawie obowiązującego Statutu PZK i przepisów prawa.
2. Niniejszy regulamin jest wzorem dla Oddziałowych Komisji Rewizyjnych i ma
odpowiednie zastosowanie przy tworzeniu Regulaminów OKR. Regulamin OKR
powinien posiadać pozytywną opinię GKR PZK.
§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów
PZK.
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