Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

§1
Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej GKR, działająca na podstawie Statutu
Stowarzyszenia, składa się z 7 członków i 2 zastępców wybieranych na Krajowym Zjeździe
Delegatów (Statut § 53).
§2
GKR konstytuuje się niezwłocznie po wyborach, wybierając przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.
§3
Członkowie GKR nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
§4
Główna Komisja Rewizyjna rozpoczyna działalność od przejęcia spraw bieżących od
ustępującej GKR.
§5
Zgodnie z § 54 Statutu SBP do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia oraz jego agend z wyjątkiem Głównego
Sądu Koleżeńskiego,
2. wystąpienie do Zarządu Głównego SBP z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
a w miarę potrzeby z żądaniami wyjaśnień,
3. udział członków Komisji w posiedzeniach Zarządu Głównego SBP oraz
w posiedzeniach Prezydium ZG z głosem doradczym,
4. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności,
oceny działalności Stowarzyszenia oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia

absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
§6
W przypadku szczególnej konieczności, GKR może wystąpić do Zarządu Głównego SBP z
wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SBP oraz nadzwyczajnego Zjazdu
Okręgowego.
§7
GKR jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów SBP.
§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 zapadają większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego.
§ 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, do jej grona zostaje dokooptowany
zastępca, wybrany na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP.
§ 14
GKR powinna utrzymywać kontakt z Okręgowymi Komisjami Rewizyjnymi. Pożądane jest
spotkanie z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych, przynajmniej raz w ciągu
kadencji.
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