
 

 
 

 
REGULAMIN  KOMISJI  REWIZYJNEJ  

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO 
 
 

§ 1 
1. Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą kontrolną TNFS, składa się z trzech osób i jest 

wybierana przez Walne Zebranie członków Towarzystwa. 
2. Komisja sprawuje kontrolę nad działalności Zarządu, Sekcji Tematycznych i innych jednostek 

organizacyjnych Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa, Statutem TNFS, regulaminami oraz 
uchwałami Walnego Zebrania. 

3. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa; 
b) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu; 
c) wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu; 
d) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących 

działalności statutowej i finansowej Towarzystwa; 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 
f) składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
g) zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu z proponowanym przez siebie porządkiem 

obrad. 
4. Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz 

wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
 

§ 2 
1. Komisja na pierwszym swym posiedzeniu wybiera ze swego grona: 

a) Przewodniczącego;  
b) Zastępcę; 
c) Sekretarza. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, kieruje jej pracą oraz reprezentuje 
Komisję na zewnątrz. 

 
§ 3 

Komisja podlega kontroli i ocenie Walnego Zebrania. 
 

§ 4 
1. Komisja może korzystać z pomocy specjalistów. 
2. W razie potrzeby Komisja powołuje zespoły rewizyjne. 
3. W skład zespołów rewizyjnych mogą wchodzić członkowie Towarzystwa oraz specjaliści nie 

będący członkami TNFS. 
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§ 5 
Uchwały i decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogółu członków komisji. 
 

§ 6 
1. Komisja Rewizyjna realizuje swe zadania na posiedzeniach i w działaniach kontrolnych, poprzez 

udział swego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa oraz według uznania  
w posiedzeniach Sekcji Tematycznych. 

2. Komisja podejmuje swe działania z urzędu lub na pisemny wniosek. 
 

§ 8 
1. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej dwa raz w roku. 
2. Na wniosek Zarządu TNFS lub dwóch członków Komisji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest 

zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji w terminie nie późniejszym niż miesiąc od otrzymania 
żądania lub wniosku. 

3. Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenia oraz proponuje ich porządek. 
 

§ 9 
1. Członek Komisji ma obowiązek brać czynny udział w jej pracach. 
2. Członek Komisji zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas 

kontroli oraz innych czynności służbowych. 
3. Członek Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, Sekcji Tematycznych oraz 

innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa z prawem zgłaszania wniosków i zapytań. 
 

§ 10 
1. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku: 

a) wystąpienia ze TNFS; 
b) zrzeczenia się członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z datą złożenia pisemnego oświadczenia 

na ręce Przewodniczącego Komisji. 
2. Komisja ma prawo zawiesić lub usunąć swego członka, który: 

a) dopuszcza się naruszenia postanowień Statutu lub Regulaminów TNFS; 
b) nie wywiązuje się z obowiązków członka Komisji; 
c) naraża na szwank dobre imię Towarzystwa. 

3. O decyzji zawieszenia lub usunięcia swego członka Komisja informuje Zarząd Towarzystwa. 
4. Komisja wnioskuje do Zarządu, by podczas najbliższego Walnego Zebrania dokonano 

uzupełniających wyborów na okres do zakończenia bieżącej kadencji.  
5. Komisja może pełnoprawnie pełnić swoje funkcje, jeżeli skład Komisji nie jest mniejszy niż połowa 

składu przewidziana w Statucie TNFS. 
6. Od decyzji Komisji w sprawie usunięcia lub odwołania członka nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 11 
W czasie wykonywania czynności służbowych członkowie Komisji posługują się upoważnieniem 
podpisanym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 12.  

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków  
w dniu 7 czerwca 2008 r. 


