
 
                                              Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej 
                                               Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
 

§ 1 
1.Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR jest statutowym kolegialnym organem 
kontroli w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.  
2.GKR składa się z 7 członków i 2 zastępców wybieranych przez Krajowy  Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
 

§ 2 
GKR konstytuuje się niezwłocznie po wyborach, wybierając przewodniczącego,  zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza. 
 

§ 3 
1.Członkowie GKR nie mogą być członkami odpowiednich organów wykonawczych 
Stowarzyszenia, a także nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 
2.Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji wynagrodzenia z wyjątkiem 
zwrotu uzasadnionych kosztów. 
 

§ 4 
Główna Komisja Rewizyjna rozpoczyna działalność od przejęcia spraw bieżących od 
ustępującej GKR. 
 

§ 5 
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
1. przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności 
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia oraz agend Zarządu Głównego,    
2. występowanie do Zarządu Głównego SBP z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, 
a w miarę potrzeby z żądaniami wyjaśnień, 
3. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Głównego SBP oraz 
w posiedzeniach Prezydium ZG -  z głosem doradczym, 
4. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z kontroli działalności 
Stowarzyszenia, 
5. dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, 
6.występowanie do Zarządu Głównego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z 
wnioskiem o zawieszenie w prawach przewodniczącego Stowarzyszenia i członków zarządu, 
7.uchwalanie regulaminów okręgowych i oddziałowych komisji rewizyjnych oraz 
przekazywanie komisjom wytycznych dotyczących kontroli ogniw Stowarzyszenia jako 
organizacji pożytku publicznego. 
 

§ 6 
W przypadku szczególnej konieczności, GKR może wystąpić do Zarządu Głównego SBP z 
wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SBP. 
 

§ 7 
GKR jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  



 
§ 8 

Zebrania GKR są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przynajmniej 
3 członków Komisji, a w wyjątkowych przypadkach na wniosek Zarządu Głównego SBP. 
 

§ 9 
Uchwały GKR są podejmowane większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego. Do ich prawomocności niezbędna jest obecność ponad 
połowy liczby Członków Komisji. 
 

§ 10 
Spośród członków GKR mogą być wyłonione zespoły problemowe. W przypadku uznanych 
za uzasadnione, GKR może powołać rzeczoznawców w celu zasięgnięcia opinii, może 
również korzystać ze współpracy opiekunów okręgów. 
 

§ 11 
Kontrola działalności SBP powinna być dokonywana komisyjnie, przy udziale co najmniej 
2 członków GKR, a kontrola dokumentów finansowych również przy udziale osoby 
udostępniającej materiały. Wyniki kontroli powinny być ujmowane w formę protokołów 
podpisanych przez przeprowadzających kontrolę. 
 

§ 12 
Materiały GKR są przechowywane w Biurze Zarządu Głównego SBP. 
 

§ 13 
W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jej skład uzupełniany jest o zastępcę  
wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP. 
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