Załącznik
Do protokołu nr 2/2014
Załącznik do uchwały nr 10/2014
Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach SKwP
z 9 maja 2014 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA
KLUBU NAUCZYCIELI RACHUNKOWOŚCI
I. UTWORZENIE KLUBU
§1
1. Utworzenie klubu następuje na podstawie uchwały Nr 9/2014 z dnia 9 maja 2014 r.
Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach.
2. Klub nauczycieli rachunkowości tworzy się w celu integracji i aktywizacji nauczycieli
rachunkowości i przedmiotów pokrewnych, członków Stowarzyszenia Księgowych.
3. Uczestnictwo w Klubie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie
kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa,
obowiązującymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi.
4. Prawo członkostwa nabywają osoby wykonujące zawód nauczyciela rachunkowości lub
inny zawód pokrewny z rachunkowością, członkowie Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce z chwilą złożenia deklaracji o przystąpienie do Klubu.
5. Z tytułu przynależności do Klubu członek nie opłaca dodatkowej składki członkowskiej,
a jedynie składkę członkowską miesięczną.

II. CELE I ZADANIA KLUBU
§2
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

organizowanie zebrań dyskusyjnych,
organizowanie odczytów,
prowadzenie bezpłatnego poradnictwa fachowego,
inicjowanie i organizowanie samokształcenia członków,
propagowanie zasad etyki zawodowej.
wnioskowanie o przyznanie członkom Klubu dyplomów, odznaczeń i wyróżnień
organizacyjnych oraz państwowych .

III. RODZAJ, TERYTORIUM DZIAŁANIA I NAZWA KLUBU
§3
Klub posiada nazwę i posługuje się pieczęcią o następującym brzmieniu:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Klub Nauczycieli Rachunkowości
przy Oddziale Okręgowym w Kielcach
ul. Zagnańska 84A
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§4
Klub funkcjonuje w obszarze działania Oddziału Okręgowego i jest jednostką organizacyjną
Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach.

IV. CZŁONKOWIE KLUBU
§5
1. Klub zrzesza członków wymienionych w §1 pkt. 4 przyjętych do Stowarzyszenia przez
Oddział Okręgowy, którzy zadeklarowali przynależność do Klubu,
2. Klub prowadzi ewidencję członków, którzy zadeklarowali uczestnictwo w Klubie
(niezależnie od rejestru członków prowadzonego przez Oddział Okręgowy),
3. Klub ma prawo i obowiązek pozyskiwana nowych członków Stowarzyszenia.
4. Członek klubu może brać jednocześnie udział w pracach innych klubów i kół.
5. Członkostwo w klubie ustaje:
1) z własnej woli członka, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na piśmie,
2) z chwilą utraty praw członka Stowarzyszenia.
6. Wystąpienie z klubu z własnej woli nie oznacza utraty praw członka Stowarzyszenia.

V. WŁADZE KLUBU
1. Władzami klubu są:

§6

1) walne zebranie członków klubu,
2) zarząd klubu.
2. Kadencja władz trwa cztery lata i jest zrównana z okresem kadencji władz oddziału
okręgowego.
§7
1. Walne zebranie członków klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu zawiadamiając członków o miejscu
i proponowanym porządku zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. W walnym zebraniu członków klubu powinien brać udział, z głosem doradczym,
przedstawiciel Zarządu Oddziału Okręgowego.
4. Walne zebranie członków, z wyjątkiem odbywającego się w drugim terminie, jest ważne
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków posiadających głos
stanowiący.
5. Walne zebranie członków zwołane w drugim terminie, z powodu braku wymaganej liczby
członków, jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
6. Walne zebranie członków w drugim terminie powinno być zwołane nie później niż w
ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie z zachowaniem terminu zawiadomienia
członków określonego w ust. 2.
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7. Drugi termin walnego zebrania członków może zostać wyznaczony w tym samym dniu, na
który wyznaczono pierwszy termin pod warunkiem, że zostanie to wyraźnie podane do
wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.
8. Nadzwyczajne walne zebranie członków klubu może być zwołane w każdym czasie
z inicjatywy zarządu klubu, zarządu oddziału do którego klub należy, komisji rewizyjnych
wszystkich szczebli, Zarządu Głównego lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków
klubu.
§8
1. Do właściwości walnego zebrania członków klubu należy:
1)
2)
3)
4)
5)

uchwalanie planu działania klubu,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,
udzielanie absolutorium członkom zarządu klubu (po upływie kadencji),
wybór członków zarządu klubu ( po upływie kadencji),
wybór delegatów na okręgowy zjazd delegatów

2. Do właściwości nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu należą sprawy, dla
których zostało zwołane.
3. Wybory zarządu klubu przeprowadzane są w trybie jawnym. Wybory te mogą być
przeprowadzone w głosowaniu tajnym, jeżeli takiego sposobu ich przeprowadzenia żąda
co najmniej ¼ członków uczestniczących w walnym zebraniu członków.
4. Wybory delegatów na okręgowy zjazd delegatów przeprowadzane są w trybie tajnym.
§9
1. Zarząd klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez walne zebranie członków
klubu.
2. Zarząd klubu wybiera ze swego składu prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Członkowie Zarządu Klubu dokonują między sobą podziału czynności związanych
z kierowaniem klubem. Podział czynności między członków Zarządu Klubu powinien być
dokonany w sposób zapewniający sprawne kierowanie Klubem.

VI. FORMY ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KLUBU
§ 10
Działalność klubu powinna być prowadzona według ustalonego na każdy rok planu
działalności.
§ 11
1. Dla utrzymania należytej więzi organizacyjnej Klubu z Oddziałem:
1) Zarząd Klubu zaprasza na swe posiedzenia przedstawiciela Zarządu Oddziału w skład
którego wchodzi,
2) Prezes Zarządu Klubu może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału Okręgowego.
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VII. MAJĄTEK, GOSPODARKA FINANSOWA KLUBU
§ 12
a. Klub nie posiada własnego majątku. Niezbędne dla sprawnej działalności klubu rzeczowe
składniki majątku przydziela Klubowi w użytkowanie Oddział Okręgowy, zachowując
jednak prawo dysponowania nimi. Koszty zużycia tych składników majątku obciążają
koszty Oddziału Okręgowego.
b. Spotkania integracyjne członków Klubu organizowane poza siedzibą Oddziału
Okręgowego finansowane są głównie z własnych środków pieniężnych jego członków,
jednak dopuszcza się możliwość dofinansowania przez Oddział niektórych inicjatyw
związanych z takimi spotkaniami (na podstawie decyzji Prezydium Zarządu).
§ 13
Zasady gospodarki finansowej Klubu i zakres udzielonych pełnomocnictw określają uchwały
Zarządu Oddziału Okręgowego.

VIII. ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 14
1. Klub, który nie wykazuje przez dłuższy czas należytej aktywności w realizacji celów,
o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu lub działa w sposób niezgodny z celami
Stowarzyszenia podlega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zarządu Oddziału
Okręgowego.
2. Klub może ulec rozwiązaniu na wniosek Zarządu Klubu lub z inicjatywy władz Oddziału
Okręgowego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących działalności Klubu,
należy kierować się postanowieniami statutu i wydanymi na jego podstawie regulaminami
działalności Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Oddziału Okręgowego w Kielcach.
§ 16
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału
Okręgowego w Kielcach.
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