
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO

§1 Postanowienia ogólne

1. Komisja  Rewizyjna  PTM  jest  organem  kontroli,  odrębnym  od  organu 
zarządzającego (Zarządu Głównego PTM) i niepodlegającym Zarządowi Głównemu 
PTM w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Komisja  Rewizyjna   Polskiego  Towarzystwa   Matematycznego  (zwanego  dalej 
PTM)  działa  na  podstawie  Statutu  PTM  oraz  uchwał  Zgromadzenia  Delegatów 
PTM.

3. Komisja  Rewizyjna  PTM, zgodnie  z §20 ust  1.  Ordynacji  Wyborczej  PTM, liczy 
pięciu członków i wybierana jest na Zgromadzeniu Dlegatów PTM, zgodnie z §17 
Statutu PTM,  na okres trzech lat. 

4. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej PTM zwołuje Prezes PTM nie później niż  
na 14 dni przed pierwszym Zgromadzeniem Delegatów PTM w rozpoczętej kadencji  
władz PTM.

5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna PTM konstytuuje się, wybierając ze 
swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Sekretarza.

§2 Członkowie Komisji Rewizyjnej
.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTM nie mogą być członkami Zarządu Głównego 
PTM ani prezesami Oddziałów PTM ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej.

2. Członkami Komisji  Rewizyjnej PTM nie mogą być osoby skazane prawomocnym 
wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub 
przestępstwo skarbowe.

3. Jeżeli  członek  Komisji  Rewizyjnej  podczas  pełnienia  funkcji  przestanie  spełniać 
jeden  lub  więcej  z  powyższych  warunków  uznaje  się,  że  ustąpił  ze  swego 
stanowiska.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTM nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
funkcji, lecz mogą otrzymywać zwrot  uzasadnionych kosztów.

§3 Zasady pracy Komisji Rewizyjnej

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PTM, poza przypadkiem określonym w §1 ust 4., 
zwołuje jej Przewodniczący co najmniej raz do roku.

2. Zawiadomienie  o  posiedzeniu  Komisji  uczestnicy  winni  otrzymać  najpóźniej  na 
14 dni przed terminem posiedzenia.
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3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  PTM  niemogący  wziąć  udziału  w  posiedzeniu 
powinni  skutecznie  (pocztą  elektroniczną  lub  listownie)  zawiadomić  o  tym  jej 
Przewodniczącego.

4. Zarząd Główny PTM zobowiązany jest udzielać Komisji Rewizyjnej PTM wyjaśnień, 
pomocy i udostępniać dokumenty w celu ułatwienia wykonywania jej obowiązków 
wynikających z zapisów Statutu PTM. 

5. Zarząd Główny PTM przedstawia Komisji Rewizyjnej PTM  zaświadczenia: z ZUS o 
niezaleganiu  w  płatności  składek  i  z  Urzędu  Skarbowego  o  niezaleganiu  z 
podatkami.

6. W  obradach  Komisji  mogą  uczestniczyć,  celem  złożenia  wyjaśnień,  zaproszeni 
przez Przewodniczącego członkowie Zarządu Głównego PTM.

7. Obrady Komisji protokołuje Sekretarz Komisji Rewizyjnej PTM.
8. Protokół posiedzenia przyjęty przez Komisję podpisują wszyscy członkowie Komisji 

Rewizyjnej PTM obecni na posiedzeniu.
9. Protokoły Komisji Rewizyjnej PTM są przechowywane w aktach Zarządu Głównego 

PTM. Za prawidłowość dokumentacji Komisji Rewizyjnej PTM odpowiada Sekretarz 
Komisji Rewizyjnej.

§4 Zasady proceduralne 

1. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej PTM wymagana jest obecność co najmniej 
trzech z pięciu członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

2. Głosowania  na  posiedzeniach  Komisji  Rewizyjnej  PTM  odbywają  się  jawnie,  a 
uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
„za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§5 Przepisy końcowe

1. Regulamin  wchodzi  w  życie  po  uchwaleniu  go  przez  Zgromadzenie  Delegatów 
PTM.
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