
R E G U L A M I N  

K R A J O W E J  K O M I S J I  R E W I Z Y J N E J  S L D  
(ze zmianami przyjętymi w dniach 30 marca 2001 r. i 19 września 2003 r.) 

 
1. Komisjami rewizyjnymi SLD są: 

a) Krajowa Komisja Rewizyjna 
b) wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje rewizyjne. 

 
2. Komisje rewizyjne działają zgodnie ze Statutem SLD i uchwalonym regulaminem 

swojej pracy. 
 
3. Krajowa Komisja Rewizyjna: 

a) ocenia przestrzeganie zasad celowości, oszczędności i gospodarności w 
zarządzaniu majątkiem i funduszami partii, w tym prawidłowości sporządzania 
ramowych planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych, 

b) kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii 
oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, określonych przez Radę Krajową, a 
takŜe instrukcji dotyczących działalności finansowej i majątkowej, 
wydawanych przez Zarząd Krajowy, 

c) dokonuje oceny wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na 
koncie Funduszu Wyborczego SLD. 

 
4. Krajowa Komisja Rewizyjna moŜe: 

a) dokonywać kontroli organów partii niŜszego szczebla, 
b) wydawać wytyczne do działalności komisji rewizyjnych. 

 
5. Pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi sekretarz 

generalny lub wiceprzewodniczący SLD. 
 
6. Komisja ze swego składu, na pierwszym posiedzeniu – bezwzględną większością 

głosów, w głosowaniu tajnym – wybiera: 
a) przewodniczącego komisji, 
b) dwóch zastępców przewodniczącego. 

 
7. Odwołanie przewodniczącego i jego zastępców następuje w trybie przewidzianym 

do ich powołania, na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 składu KKR. 
 
8. Przewodniczący komisji lub wskazany przez niego zastępca: 

a) organizuje pracę komisji, 
b) reprezentuje komisję wobec władz partii i na zewnątrz, 
c) ocenia, pod względem formalnym, wnioski wpływające do Krajowej Komisji 

Rewizyjnej, 
d) powołuje zespół kontrolny i wyznacza jego przewodniczącego. 

 



9. Komisja podejmuje działania kontrolne z własnej inicjatywy lub na wniosek władz 
partyjnych. 

 
10. Komisja lub zespół kontrolny, o którym mowa w pkt. 8d) ma prawo wglądu do 

wszystkich dokumentów partii związanych działalnością finansową i gospodarczą 
– w zakresie wszystkich składników majątkowych partii; moŜe takŜe Ŝądać 
wyjaśnień od osób funkcyjnych, odpowiedzialnych i związanych z działalnością 
finansową i gospodarczą partii. 

 
11. Osoby funkcyjne, o których mowa w pkt. 10 nie mogą odmówić złoŜenia 

stosownych wyjaśnień. 
 
12. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny sporządza protokół. 
 
13.Protokół pokontrolny powinien zawierać: 

a) opis zakresu przedmiotowego przeprowadzonej kontroli, 
b) ocenę działań odpowiedzialnych osób funkcyjnych, 
c) ocenę dokumentów poddanych kontroli, 
d) wnioski pokontrolne, 
e) podpisy członków zespołu kontrolnego. 

 
14. Ocena sformułowana przez zespół kontrolny jest oceną Krajowej Komisji 

Rewizyjnej po zatwierdzeniu przez komisję, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej 50% członków KKR. 

 
15.Na podstawie protokołu zespołu kontrolnego, Krajowa Komisja Rewizyjna moŜe: 

a) zalecić usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
b) skierować sprawę do rozpatrzenia przed sądem partyjnym. 

 
16.Krajowa Komisja Rewizyjna moŜe powołać spośród członków SLD ekspertów, 

których zadaniem będzie pomoc w bieŜącej pracy komisji oraz przygotowanie 
zleconych opinii i ekspertyz. 

 
17.Zabezpieczenie obsługi technicznej, w tym prowadzenie dokumentacji komisji i jej 

archiwizację oraz środki finansowe na działalność, zapewnia Krajowy Komitet 
Wykonawczy SLD. Notatka protokolarna z posiedzenia KKR jest zatwierdzana na 
następnym posiedzeniu Komisji. 

 
18.Udział w posiedzeniach KKR jest obowiązkowy. Usprawiedliwienie nieobecności 

przedstawia się na piśmie. 
 
19.Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi w Ŝycie z dniem 17 marca 

2000r. 
 

Krajowa Komisja Rewizyjna SLD 
Warszawa, 17 marca 2000 r. 
Warszawa, 19 września 2003 r. 


