
Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w 

Polsce 

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej obejmuje okres 4-letni. 

2. Ogłoszenie i zatwierdzenie składu nowo wybranej Komisji Rewizyjnej 

odbywa się w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Kolegium.  

3. Komisja Rewizyjna spotyka się - obowiązkowo - na 2 wspólnych z 

Zarządem zebraniach: 

 

a) na przedostatnim w danej kadencji zebraniu Zarządu, na którym 

zostają ustalone wyniki wyborów i skład nowych władz Kolegium,  

b) w czasie Zjazdu Kolegium. 

 

4. Dodatkowo - Komisja Rewizyjna ma obowiązek - odbyć co najmniej jedno 

zebranie we własnym gronie, na którym omówi całokształt działań 

Kolegium, a zwłaszcza Zarządu Kolegium i przygotuje sprawozdanie dla 

Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie to zostaje przedłożone do 

wiadomości Zarządu na zebraniu w przeddzień Walnego Zgromadzenia.  

5. Zebranie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne jeśli biorą w nim udział co  

najmniej 3 osoby (w tym Przewodniczący lub jego Zastępca).  

6. Zebrania Komisji Rewizyjnej wspólnie z Zarządem zwołuje Prezes 

Kolegium. Zebrania samodzielne zwołuje Przewodniczący Komisji.  

7. Komisja Rewizyjna sporządza protokoły z wszystkich swoich zebrań i 

prowadzi Archiwum Komisji Rewizyjnej. 

8. Zgodnie z par. 47 Statutu Kolegium do zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

 

a) kontrola całokształtu działalności Kolegium, w tym działalności finansowej,  

b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Kolegium,  

c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,  

d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującego Zarządu. 

9. W zakresie całokształtu działań Władz Kolegium, Komisja Rewizyjna ma 

obowiązek określić: 

a) zgodność działań Władz Kolegium ze Statutem Kolegium,  

b) należyte prowadzenie dokumentacji działań Zarządu Kolegium  

10. W zakresie działalności finansowej Kolegium, Komisja Rewizyjna ma 

obowiązek określić: 

a) prawidłowość corocznego sprawozdania finansowego Zarządu Kolegium, 

b) prawidłowość ustalania i zbierania składek członkowskich,  efektywność 

działań Skarbnika i Komisji Finansów w pozyskiwaniu środków  na 



działanie Kolegium, 

c) prawidłowość gospodarowania finansami Kolegium (uzasadnienie 

wydatków celami statutowymi), 

d) zgodność działalności gospodarczej Kolegium z zasadami ustalonymi 

przez Zarząd. 

 

11. W sprawozdaniu, Komisja jest zobowiązana wypowiedzieć się na temat 

wszystkich spraw wymienionych w pkt. 9 i 10. 

12. Opinie i decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są na zebraniach 

Komisji i zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, 

Zastępcy Przewodniczącego. 

13. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy ponadto ustalenie wyników wyborów  

odbywających się drogą korespondencyjną do Władz Kolegium. 

Zadania te są określone w Regulaminie Wyborczym Kolegium. 


