Zasady ustalania odpłatności za lustracje
przeprowadzane przez Krajowy Związek Rewizyjny
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
1. Odpłatność za lustrację jest wynikiem uzgodnień dokonywanych pomiędzy

upoważnionymi przedstawicielami Krajowego Związku i lustrowanej spółdzielni potwierdzonych zawartą umową.
2. Uzgodnienia, o których mowa w punkcie 1 dotyczą w szczególności:
– rodzaju lustracji (pełna, częściowa, określonych zagadnień),
–

zakresu tematycznego lustracji,

–

okresu objętego lustracją,

–

czasochłonności lustracji,

–

wysokości opłaty za lustrację, o której mowa w punkcie 5.

3. Uzgodnień wymienionych w punkcie 1 w imieniu Krajowego Związku
wstępnie dokonują upoważnieni lustratorzy. Wstępnie uzgodniona wysokość opłaty za lustracje podlega akceptacji przez Krajowy Związek (Prezesa Zarządu lub upoważnioną przez niego osobę) przed podpisaniem umowy.
4. Czasochłonność lustracji określa się biorąc za podstawę:
a) czas niezbędny na wykonanie czynności lustracyjnych, uwzględniający
m.in.:
– wielkość spółdzielni i zakres prowadzonych kierunków działalności,
–

stan zorganizowania spółdzielni,

–

złożoność występujących problemów,

–

częstotliwość przeprowadzania w spółdzielni lustracji pełnych i częściowych (problemowych) oraz innych kontroli,

b) dojazdy lustratorów do spółdzielni (oraz ewentualnych ich noclegów),
c) opracowanie protokołu z lustracji łącznie z wnioskami z niej wynikającymi,
d) przedstawienie wyników lustracji i wniosków na wspólnym posiedzeniu
rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) i zarządu spółdzielni.
5. Wysokość odpłatności za lustrację ustala się na poziomie umożliwiającym
sfinansowanie, z uwzględnieniem treści zawartych w punkcie 4 następujących kosztów:
– wynagrodzenia lustratorów powoływanych przez Krajowy Związek wraz
z kosztami ich dojazdu (oraz ewentualnych noclegów),
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–

części działalności statutowej Krajowego Związku, a w szczególności
kosztów ogólnych działalności lustracyjnej.

6. Odpłatność spółdzielni za 1 dzień lustracji ustala się w kwocie minimum:
390 zł (netto) – dla spółdzielni członkowskiej,
460 zł (netto) – dla spółdzielni niezrzeszonej w Krajowym Związku Rewizyjnym RSP.
Kwota ta może być podwyższona w wyniku uwzględnienia kosztów dojazdów (oraz ewentualnych noclegów) lustratorów niezbędnych do wykonania
czynności lustracyjnych.
7. Ustalona w umowie pomiędzy spółdzielnią a Krajowym Związkiem odpłatność za lustrację przeznacza się w:
– 55% – na sfinansowanie opłaty pracy lustratorów,
–

45% – na sfinansowanie działalności statutowej Krajowego Związku.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie lustratorów
może być powiększone ponad proporcje wynikające z punktu 7 kosztem
kwoty należnej Krajowemu Związkowi, jednak nie może ona przekroczyć
60% odpłatności za lustrację.
9. Decyzję o wysokości zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 8, podejmuje Prezes Zarządu Krajowego Związku, indywidualnie w
przypadku każdej umowy.
10. Zakres lustracji i wysokość odpłatności za jej przeprowadzenie wynika z
umowy o przeprowadzenie lustracji zawieranej pomiędzy spółdzielnią a
Krajowym Związkiem.
11. Zakres lustracji i wysokość wynagrodzenia lustratorów są ustalane w umowie o dzieło lub umowie zlecenia zawieranej przez Krajowy Związek z tymi
osobami.
12. Należne lustratorom wynagrodzenie za przeprowadzenie lustracji przekazywane jest na wskazany przez nich rachunek bankowy po ostatecznym
odbiorze dzieła przez Krajowy Związek, w terminie 14 dni od daty otrzymania ze spółdzielni całej należności za dokonane czynności lustracyjne.
13. Za ostateczne wykonanie lustracji uważa się datę dostarczenia do Krajowego Związku 1 egzemplarza podpisanego przez zarząd/likwidatora spółdzielni (zgodnie z obowiązującą w podmiocie zasadą reprezentacji) oraz lustratora protokołu lustracji wraz z projektem zaleceń polustracyjnych, przy
czym powinno to nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.
14. Należne lustratorom wynagrodzenie za przeprowadzenie lustracji może
ulec obniżeniu do 50 % w przypadku:
a) nieuzasadnionego opóźnienia w terminowym:
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–

przeprowadzeniu lustracji,

–

dostarczeniu do Krajowego Związku protokołu lustracji wraz z projektem wniosków polustracyjnych,

b) wystąpienia w protokole lub materiałach polustracyjnych istotnych braków lub błędów uniemożliwiających przeprowadzenie pełnej i rzetelnej
oceny działalności badanej spółdzielni.
15. Spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku mają prawo do ulgi w odpłatności za lustrację pełną w wysokości 20 % kwoty należnej Krajowemu
Związkowi po potrąceniu kosztów pracy lustratorów, jeżeli posiadają uregulowane składki członkowskie:
a) za trzy lata poprzednie – jeżeli lustracja przeprowadzana jest w I półroczu danego roku lub
b) za rok, w którym przeprowadzana jest lustracja oraz dwa lata poprzednie.
16. W stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku i korzystających z ulgi, o której mowa w punkcie 15, ostateczna wysokość odpłatności
za lustrację zostaje uwidoczniona w fakturze wystawionej przez Krajowy
Związek.

3

