
  
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 



  

§ 1 
Komisja Rewizyjna wybierana jest na Zjeździe Towarzystwa. 
 

§ 2 
Kadencję Komisji jej skład i ewentualne zmiany w czasie trwania kadencji, 
strukturę, zakres działania oraz uprawnienia Komisji Rewizyjnej określa Statut 
Towarzystwa. 
 

§ 3 
Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz na pod-
stawie uchwały Komisji przez swoich członków, którym zleca wykonanie zadań 
w okresie pomiędzy posiedzeniami. O podjęciu uchwały o działaniach kontrol-
nych Komisja powiadamia niezwłocznie Zarząd Główny, a w przypadku kon-
troli prowadzonej w Oddziałach Towarzystwa także Komisję Rewizyjną danego 
Oddziału. Z wykonanych prac członkowie składają sprawozdania na posiedze-
niach Komisji, a w razie pilności sprawy Przewodniczącemu komisji. 
 

§ 4 
Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku oraz na każdorazowe żądanie połowy Członków Komisji. 
O terminie posiedzenia należy powiadomić Członków Komisji przynajmniej na 
5 dni przed jej posiedzeniem. 
 

§ 5 
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby za-
proszone przez Przewodniczącego Komisji. 
Do współpracy lub opracowania określonych zagadnień, Komisja może powo-
łać, za zgodą jej Przewodniczącego, rzeczoznawców lub specjalistów. 
 

§ 6 
W celu wykonania swoich zadań, Komisja może żądać od Zarządu, Członków 
Władz i pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, prze-
glądać księgi, dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Towarzystwa. 

 
§ 7 

Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający: 
- pełną nazwę komisji Rewizyjnej, 
- datę i przedmiot kontroli, 
- nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych podczas kon-

troli, 
- ustalenie stanu faktycznego, 
- wykaz dokumentów i dowodów, na podstawie których stwierdzono nieprawi-

dłowości lub nadużycia, 
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- godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 
- podpisy przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych podczas kontroli. 

 
§ 8 

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości w działalności 
Organów Towarzystwa, Komisja Rewizyjna powinna niezwłocznie żądać zwo-
łania posiedzenia Zarządu Głównego, celem podjęcia odpowiednich kroków w 
celu zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości, zapewnienia właściwego 
nadzoru oraz naprawiania szkód. 

 
§ 9 

Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co 
najmniej połowy Członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego. 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie 
równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie jest jawne. 

 
§ 10 

Zalecenia Komisji Rewizyjnej są przekazywane Zarządowi Głównemu Towa-
rzystwa. 

 
§ 11 

Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej, powinien być sporzą-
dzony protokół, który podpisują wszyscy obecni Członkowie Komisji Rewizyj-
nej. 
 

§ 12 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  
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