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REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INWENTARYZATORÓW 

MUZEALNYCH 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania 
całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez 
Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków. 

§ 2 

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
tajnym na 2-letni okres kadencji i składa się z trzech członków. 

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego 
komisji.  

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób komisja zobowiązana 
jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.  

4. Członkowie Komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zebrania w 
przypadku, gdy: 
a) nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i komisji,  
b) działają na szkodę Stowarzyszenia.  

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

§ 3 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz Stowarzyszenia, członków i 
pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, 
dokumenty i sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.  

§ 4 

1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. 
2. Miejsce zebrania Komisji wskazuje przewodniczący lub osoba przez niego 

upoważniona.  
3. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w roku.  

O terminie posiedzenia członkowie Komisji winni być powiadomieni przynajmniej 21 
dni wcześniej. 

4. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
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5. W sytuacjach nadzwyczajnych i usprawiedliwionych, żeby nie wstrzymywać prac 

Komisji, dopuszcza się możliwość zdalnej pracy członków komisji w trybie tele lub 

wideokonferencji.  

§ 5 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności  
Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo‐
gospodarczej,   

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,   
3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz  

stawianie   wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,  
4. kontrolowanie opłacania składek, 
5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania  

Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków,  
6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w 

razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. 

§ 6 

1. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku 
wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać za zgodą prezesa zarządu z 
usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.  

2. Jeśli usługa specjalisty będzie odpłatna, decyzję o jego zatrudnieniu podejmuje 
Zarząd zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia.   

§ 7 

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.  
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego 

Komisji.  
3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może odbyć się w 

drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.  
4. W przypadkach opisanych w § 4 pkt. 5 dopuszcza się możliwość podpisania 

sprawozdań i innych dokumentów Komisji wyłącznie przez jej przewodniczącego.  
 

§ 8 

1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. 
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.  
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§ 9 

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne 
Zebranie Członków. 

§ 10 

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie 
Członków. 

 

 

 

 

 

 


