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Uchwała Zarządu 

Krajowego Związku Rewizyjnego  

Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych 

nr 5/Z/2021 

z dnia 20.01.2021 r. 

 

w sprawie: organizacji i finansowania lustracji. 

 

W celu realizacji zadań określonych w § 4 ust. 2 pkt. 3 Statutu Krajowego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie w zakresie 

przeprowadzania lustracji spółdzielni Zarząd Związku uchwala co następuje: 

 

 § 1 

1. Krajowy Związek przeprowadza w zrzeszonych spółdzielniach lustracje ustawowe 

przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania przez nie w stanie likwidacji 

corocznie.         

Lustracje te obejmują całokształt działalności spółdzielni i obejmują okres od poprzedniej 

lustracji. 

2. Związek może również przeprowadzić lustracje całości lub części działalności                

albo tylko określonych zagadnień na wniosek zrzeszonej spółdzielni w każdym czasie.                 

3. Związek może wykonywać lustracje spółdzielni niezrzeszonych w Krajowym Związku na 

wniosek tych spółdzielni. Wzajemne uzgodnienia dotyczące takiej lustracji określane są  

w dwustronnej umowie podpisanej przez strony. 

 

 § 2 

1. Lustracje określone w § 1 ust. 1 są częściowo nieodpłatne (spółdzielnia nie ponosi 

pełnych rzeczywistych kosztów lustracji), pod warunkiem opłacania przez spółdzielnię 

składek na działalność statutową Związku.  

2. Lustracje określone w § 1 ust. 2 i 3 są odpłatne i przeprowadzane na podstawie stosownej 

umowy zawartej między Zarządem Krajowego Związku i Zarządem Spółdzielni. Koszty 

lustracji obejmują: wynagrodzenie lustratora, koszty wynikające z jego delegacji                    

oraz koszty administracyjne Krajowego Związku związane z lustracją. 

3. Odpłatność za lustrację ustalana jest w umowie między Spółdzielnią, a Krajowym 

Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. 
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 § 3 

1. Lustracje prowadzone przez Krajowy Związek wykonują współpracujący ze Związkiem 

nieetatowi lustratorzy w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne. 

2. Nadzór nad bieżącą pracą lustratorów sprawuje osoba upoważniona przez Zarząd 

Związku, do której obowiązków należy między innymi: 

- organizowanie i koordynacja lustracji, 

- badania zasadności skarg na działalność lustratorów i przygotowywanie ewentualnych 

wniosków o pozbawienia uprawnień lustracyjnych, 

- bieżąca współpraca z organami kontroli państwowej oraz z Krajową Radą Spółdzielczą, 

- organizowanie narad, spotkań i szkoleń dla lustratorów. 

 

 § 4 

Traci moc uchwała 63/2006 Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z dnia 5 października 2006 r. marca 2000 r. w sprawie: 

organizacji i finansowania lustracji.  

 

 § 5 

Uchwała została zatwierdzona przez Radę Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 07.06.2021 r.  

i z tym dniem ma moc obowiązującą (Uchwała Rady KZRSIiSN nr 03/2021). 

 

      Prezes Zarządu: Hubert Pora 

       


