Regulamin Komisji Rewizyjnej
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

§1
1.Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych i niniejszego Regulaminu.
2.Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola całokształtu działalności Federacji
w tym władz, organów , wydzielonych jednostek organizacyjnych.
§2
1. Komisja składa się z 5 członków wybranych przez Radę Krajową spoza
Członków Rady.
2 .Na pierwszym zebraniu Komisji, które zwołuje Prezydent Federacji nie później
niż 15 dni od daty wyboru, Komisja wybiera ze swego składu
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W pierwszym
Konstytucyjnym zebraniu powinien również uczestniczyć przedstawiciel
Ustępującej Komisji celem przekazania dokumentacji i spraw bieżących w toku.
3.O wynikach zebrania konstytucyjnego nowo wybrany przewodniczący Komisji
powiadamia Radę Krajową.
§3
Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
1. Kontroli działalności organów i wydzielonych jednostek organizacyjnych
Federacji pod względem celowości i prawidłowości ich działań, zgodności
z przepisami prawa, Statutu Federacji i treścią Uchwał Rady Krajowej
2. Zgłaszania na posiedzeniach Rady Krajowej uwag i wniosków dotyczących
pracy Zarządu
3. Przedkładania na zebraniach Rady Krajowej sprawozdań ze swej działalności
oraz wyników kontroli
4. Przedkładania Radzie Krajowej oceny działalności organów i wydzielonych
jednostek organizacyjnych Federacji oraz wnioskowanie o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Zarządowi Federacji.
§4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego jej członkowie
uczestniczą w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego jej członek ma
prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Prezydent Federacji ma obowiązek powiadamiać Przewodniczącego Komisji o
terminach i miejscu posiedzeń Rady Krajowej i posiedzeń Zarządu.

§5
Komisja Rewizyjna ustala każdorazowo metodę i sposób prowadzenia swych
działań kontrolnych.
§6
1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje każdorazowo jej Przewodniczący lub
Zastępca Przewodniczącego.
2. Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku
3. Uchwały podejmowane są przez Komisję w drodze głosowania, zwykłą
większością głosów i przy obecności co najmniej 4 członków Komisji.
§7
Wyniki przeprowadzonych przez członków Komisji kontroli prezentowane są na
najbliższym jej posiedzeniu .
Na posiedzeniu tym podejmowane są uchwały, wnioski i zalecenia a ich treść
przekazywana jest na piśmie Prezydentowi Federacji w terminie 14 dni od ich
sformułowania.
§8
Kontrolowane organy, wyodrębnione jednostki organizacyjne Federacji
winny przedstawiać oddelegowanemu /ym/ do przeprowadzenia kontroli
członkowi /członkom/ Komisji wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia
oceny działalności .
§9
Komisja Rewizyjna może dla potrzeb kontroli powoływać ekspertów.
Koszt działalności ekspertów pokrywa Federacja.
§10
Członek Komisji Rewizyjnej nie wywiązujący się ze swoich obowiązków może być
na wniosek Przewodniczącego odwołany przez Radę Krajową.
Równocześnie z wnioskiem o odwołanie Przewodniczący zobowiązany jest do złożenia
wniosku o uzupełnienie składu Komisji na tym samym posiedzeniu Rady Krajowej.
§11
Zarząd Federacji zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych niezbędnych
do wypełniania zadań Komisji a w szczególności:
- na pokrycie kosztów delegacji w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym
względzie przepisami i za okres niezbędny do przeprowadzenia kontroli
- na wynagrodzenia ekspertów
- na pokrycie kosztów delegacji dotyczących udziału członków komisji w
posiedzeniach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

§12
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Federacji.

Niniejszy Regulamin Komisji Rewizyjnej
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
został Uchwalony przez Radę Krajową PFSRM
w dniu 13 września 2000 roku.

