
1 
 

Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Naukowego Towarzystwa Psychoterapii 

Psychodynamicznej w dniu 14. 06. 2014 roku. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i działa na podstawie Statutu 

Towarzystwa, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie 

3. Wybrani Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych 

Władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa 

4. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa; 

b) Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych; 

c) Występowanie do Zarządu Głównego lub do Walnego Zgromadzenia z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontrolnych; 

d) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego; 

e) Zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie 

określonym w statucie; 

f) Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium dla członków Zarządu Głównego; 

g) Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu; 

h) Prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

6. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący nie rzadziej, niż raz w roku oraz na każde 

żądanie dwóch członków Komisji. O terminie posiedzenia członkowie Komisji winni być 

powiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej z 

potwierdzeniem zwrotnym. 

7. W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja ma prawo żądać od Zarządu, członków i 

pracowników Towarzystwa wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, 

sprawdzać stan majątku Towarzystwa. 

8. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

9. Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający: 

a) Datę i przedmiot kontroli 

b) Nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas 

kontroli 

c) Wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli 

d) Podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas 

kontroli 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja powinna żądać zwołania posiedzenia 

Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających powstawaniu 

nieprawidłowości i umożliwiających likwidację szkód. 
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11. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy 

członków Komisji. 

12. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowania są jawne. 

13. Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzony protokół, 

zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni 

członkowie Komisji. 

14. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, 

jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali prawidłowo powiadomieni o jej 

proponowanej treści. 

15. Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie. 

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne 

Zgromadzenie Członków Towarzystwa 

17. Zmiana Regulaminu Komisji może nastąpić w formie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków Towarzystwa. 

 

 

 


