
 

W Ł A D Z E   O D D Z I A Ł U  K A L I S K I E G O   S E P 

XIV   KADENCJI 

(2022 – 2026) 

 

Zarząd Oddziału: 

1. kol. Tadeusz Malchrzycki  -  Prezes 

2. kol.  Marcin Andrzejewski – Wiceprezes 

3. kol. Arkadiusz Krawiec  –    Wiceprezes 

4. kol. Jakub Krzywda   –         Wiceprezes 

5. kol. Zenon Zgarda     –         członek Prezydium 

6. kol. Joanna Paczesna    –      Skarbnik 

7. kol. Zbigniew Karolak   –    Sekretarz 

8. kol. Tadeusz Biniasz  -  członek Zarządu 

9.  kol. Janusz Chmielarz      -  członek Zarządu 

10.  kol. Jarosław Danielewicz  – członek Zarządu 

11.  kol. Zbigniew Duszyski  –   członek Zarządu 

12. kol.  Marek Goszczurny     -    członek Zarządu 

13.  kol. Anna Kowalska    –         członek Zarządu 

14. kol. Jacek Marczak    –          członek Zarządu 

15. kol. Karol Strojwąs      -         członek Zarządu 

16. kol. Zbigniew Szczepaniak  – członek Zarządu 

             

Komisja Rewizyjna: 

1. kol. Andrzej Borusiak –  Przewodniczący  

2. kol. Jerzy Witkowski –   z-ca Przewodniczącego  

3. kol. Jan Adamkiewicz  - Sekretarz 

4. kol. Bogusław Matyjak  -  Członek  

 

Sąd Koleżeński: 

1. kol. Bogusław Naskręcki – Przewodniczący  

2. kol.  Janusz Bartosik  -     z-ca Przewodniczącego 

3. kol. Maciej Wojtyś  –     Sekretarz  

4. kol. Robert Leśniewski  -   Członek  



 XV Walne Zgromadzenie 

              Oddziału Kaliskiego SEP 

   Kalisz,  28 czerwiec 2022 r. 

 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 

 ODDZIAŁU KALISKIEGO SEP 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Kaliskiego SEP, zwana w skrócie KRO, jest organem 

kontrolnym Oddziału (§ 26 ust. 1. pkt 3, Statutu SEP, w skrócie statutu). 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§1 

1. W skład KRO wchodzi 3 członków, którzy wybierają ze swego grona: przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza (§ 32 ust. 1. statutu) i sprawują swe funkcje 

społecznie. Ukonstytuowanie KRO następuje na pierwszym zebraniu, jeszcze podczas 

WZO, a przewodniczy mu ustępujący przewodniczący bądź najstarszy stażem w SEP 

nowo wybrany członek.  

2. Funkcja członka KRO nie może być łączona z funkcją członka zarządu oddziału oraz 

członka sądu koleżeńskiego. Członkowie KRO nie mogą być też w związkach rodzinnych 

lub podległości służbowej z członkami zarządu Oddziału (§ 47 ust. 4. statutu). 

3. Funkcja przewodniczącego KRO może być pełniona nie dłużej niż przez dwie, kolejne 

kadencje. Ponowny wybór na tę funkcję jest możliwy po okresie przerwy co najmniej 

jednej kadencji (§ 47 ust. 3. statutu). 

4. Pełnienie funkcji przewodniczącego KRO przez okres krótszy niż 1/2 kadencji nie zalicza 

się do kadencji w rozumieniu § 47 ust. 3. (§ 52 ust. 5. statutu). 

5. W umowach oraz sporach między SEP a prezesem lub członkiem zarządu Oddziału, 

stowarzyszenie reprezentuje członek KRO, wskazany w okolicznościowej uchwale tej 

komisji (§ 5 ust. 3. statutu). 

6. Komisja Rewizyjna Koła, w skrócie KRK, jest obligatoryjnym organem kontrolnym koła, 

które posiada więcej niż 50 członków (§ 35 pkt 3. statutu).  

7. Kadencja (pełna) władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli (w tym KRO i 

KRK) trwa 4 lata. Kadencja może zostać skrócona uchwałą zwołanego w tym celu 

NWZD, NWZO lub WZK (§ 47 ust. 1. statutu). 

 

II. Obowiązki, kompetencje i sposoby ich realizacji 
 

§ 2 

Podstawowe obowiązki i kompetencje KRO określa § 32 statutu, skąd wynika, że do zakresu 

działalności KRO należy: 

1. Dokonywanie okresowych kontroli działalności zarządu oddziału (w skrócie ZO) i 

wszystkich jednostek organizacyjnych Oddziału Kaliskiego, w skrócie Oddziału, w 

zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze Statutem SEP oraz uchwałami: 

WZD, ZG i WZO; 



2. Ocena rocznych sprawozdań finansowych Oddziału i uchwał dotyczących podziału zysku 

lub pokrycia straty, ocena działalności i sprawozdania ZO oraz pracy poszczególnych 

członków ZO; 

3. Coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen ZO i ich udostępnianie pisemne 

lub drogą elektroniczną osobom z głosem stanowiącym na WZO; 

4. Składanie sprawozdań na WZO i zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla 

członków ustępującego ZO, z możliwością odmiennego wnioskowania o absolutorium w 

odniesieniu do wskazanych przez siebie członków ZO; 

5. Wnioskowanie do ZO o zwołanie Nadzwyczajnego WZO, w skrócie NWZO. 

 

 

§ 3 

KRO realizuje swoje obowiązki i kompetencje przede wszystkim poprzez: 

1. Udział jej członków w WZO. 

2. Uczestniczenie jej przedstawiciela, z głosem doradczym, w zebraniach ZO i prezydium 

ZO celem pozyskiwania, u źródła, bieżących informacji o zaistniałych zdarzeniach lub 

zamierzonych działaniach Oddziału, głównie w aspekcie dbałości o przestrzeganie 

postanowień statutu oraz przepisów prawa gospodarczego. 

3. Obligatoryjne uczestnictwo przewodniczącego na zebraniach ZO lub prezydium ZO, jeśli 

na tych zebraniach mają być omawiane, rozpatrywane wnioski KRO dotyczące 

działalności Oddziału.  

4. Wybiórcze uczestniczenie jej przedstawiciela w imprezach technicznych organizowanych 

przez Oddział, celem uzyskania możliwości formułowania ewentualnych wniosków 

odnośnie podnoszenia poziomu jakości tych imprez. 

5. Pozyskiwanie wymaganych informacji, kopii lub wglądu do dokumentów (w tym 

finansowo – księgowych) Oddziału od osób nimi dysponujących, w celach wykonywania 

analiz własnych przez członków KRO, bądź dla potrzeb zlecanych, na zewnątrz, 

opracowań-analiz eksperckich.  

 

 

III. Zasady wewnątrzorganizacyjne KRO 
 

§ 4 

1. Zebrania KRO zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, w związku z zaistniałą 

okolicznością kompetencyjną lub na żądanie co najmniej 2 członków komisji, nie rzadziej 

jednak niż 1 raz w roku, w terminie 10 dni po zgłoszeniu żądania jw. bądź za 10 – 

dniowym powiadomieniem (w tym drogą elektroniczną: e-mail, sms), uprzedzającym 

termin zebrania. 

2. Przewodniczący KRO, a pod jego nieobecność zastępca, opracowuje i podpisuje stosowne 

dokumenty, uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz składa temuż zarządowi 

corocznie sprawozdanie o wynikach kontroli i ocenie działalności Oddziału. 

3. Z zebrań KRO należy sporządzać protokóły z podpisami protokolanta i przewodniczącego 

tego zebrania. 

4. Uchwały na zebraniach KRO zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków komisji, a przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego zebrania (odpowiednio jak w § 48 ust. 2. statutu). 

5. W przypadku zawieszenia, odwołania, rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez 

członka KRO do końca kadencji, jego miejsce zajmuje następny, w kolejności uzyskanej 

liczby głosów na WZO, kandydat z listy wyborczej do KRO (jak w § 52 ust. 1. statutu). 



IV. Postanowienia końcowe

§ 5

1. KRO współpracuje z GKR oraz KRK w zakresie posiadanych obowiązków i kompetencji

ustalonych Statutem SEP.

2. Koszty działalności KRO pokrywane są ze środków finansowych Oddziału.

3. Niniejszy regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału Kaliskiego SEP jest zgodny ze

Statutem SEP uchwalonym na XXXVII NWZD 22 czerwca 2017 r. w Warszawie i

zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego dn. 13 listopada 2017 r.

4. Zmiana regulaminu KRO następuje z dniem uchwalenia na XV WZO Oddziału

Kaliskiego. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin

uchwalony na XIII WZD OK w dn. 02. 03. 2018 r.


