Załącznik
do uchwały nr 6 /2017
Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKwP
we Wrocławiu
z dnia 26.04.2017 roku

REGULAMIN
KOŁA NAUKOWEGO RACHUNKOWOŚCI
ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO WE WROCŁAWIU
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE
WE WROCŁAWIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Koło Naukowe Rachunkowości (Koło) Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce (Stowarzyszenie) utworzono w celu integracji środowiska zawodowego,
podnoszenia prestiżu zawodów związanych z rachunkowością i finansami, motywowania do
nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania działalności
Stowarzyszenia.
Koło jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem członków /studentów/, działającym w
ramach SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu oraz w oparciu o niniejszy regulamin.
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU
§2
Koło powołuje się dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w art.
5 Statutu SKwP, a w szczególności dla zapewnienia więzi organizacyjnej i znaczenia zawodu
księgowego i innych zwodów związanych z rachunkowością.
§3
Koło realizuje cele Stowarzyszenia przy pomocy odpowiednich środków wskazanych w art. 6
Statutu.
§4
1.

2.

Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) Organizowanie tematycznych seminariów i prezentacji docierających do szerokiego
grona zainteresowanych,
2) Organizowanie odczytów,
3) Propagowanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie,
4) Propagowanie wiedzy na temat szeroko rozumianej rachunkowości i analizy
finansowej, podatków, sprawozdawczości jak i systemów informatycznych w
rachunkowości,
5) Udział w konferencjach organizowanych przez organizacje naukowe i firmy
doradcze,
6) Współpraca z katedrą akademicka w zakresie badań naukowych,
7) Omawianie problematyki seminariów oraz prac dyplomowych
Koło może przedstawić organom Stowarzyszenia wnioski, w tym dotyczące zagadnień
rachunkowości i systemu podatkowego oraz funkcjonowania sfery finansów publicznych.

III. TERYTOTIUM DZIAŁANIA
§5
1. Koło działa na terytorium działania Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia.
2. W pracach Koło mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia nie należący do Oddziału
Dolnośląskiego Stowarzyszenia oraz inne osoby, zaproszone przez Zarząd Koła.
§6
Koło wchodzi w skład Oddziału Terenowego we Wrocławiu (Oddział).

IV. CZŁONKOWIE KOŁA
§7
1. Koło zrzesza:
1) Członków zwyczajnych i członków zwyczajnych-dyplomowanych księgowych,
studentów, którzy zadeklarowali przynależność do Koła,
2) Członków honorowych Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali gotowość uczestnictwa
w Kole.
2. Koło prowadzi ewidencję członków (niezależnie od rejestru członków prowadzonego
przez Oddział Dolnośląski), którzy zadeklarowali uczestnictwo w Kole.
3. Członkostwo w Kole ustaje:
1) z własnej woli członka, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na piśmie,
2) z chwilą utraty praw członka Stowarzyszenia.

V. WŁADZE KOŁA
§8
1. Władzami Koła są:
1) Walne zebranie członków Koła,
2) Zarząd Koła.
2. Kadencja władz trwa cztery lata i jest zrównana z okresem kadencji władz Oddziału
Dolnośląskiego.
§9
1. Walne zebranie członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie członków Koła odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
3. Nadzwyczajne walne zebranie członków Koła może być zwołane w każdym czasie z
inicjatywy zarządu Koła, zarządu oddziału do którego Koło należy, komisji rewizyjnych

4.
5.
6.

7.

8.

9.

wszystkich szczebli, Zarządu Głównego lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków
Koła.
Walne zebranie członków Koła zwołuje zarząd Koła zawiadamiając członków o miejscu i
proponowanym porządku zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
W walnym zebraniu członków Koła powinien brać udział, z głosem doradczym,
przedstawiciel Oddziału.
Walne zebranie członków, z wyjątkiem odbywającego się w drugim terminie, jest ważne
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków posiadających głos
stanowiący.
Walne zebranie członków zwołane w drugim terminie, z powodu braku wymaganej
liczby członków, jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do
głosowania.
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. 4.
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.
§ 10

1. Do właściwości walnego zebrania członków Koła należy:
1) uchwalenie planu działania Koła,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu z działalności Koła,
3) udzielanie absolutorium członkom zarządu Koła (po upływie kadencji),
4) wybór członków zarządu Koła (po upływie kadencji).
2. Do właściwości nadzwyczajnego walnego zebrania członków Koła należą wyłącznie
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.
§11
1. Zarząd Koła składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez walne zebranie członków
Koła.
2. Zarząd Koła wybiera ze swego składu przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
3. Członkowie zarządu Koła dokonują między sobą podziału czynności związanych z
kierowaniem Kołem. Podział czynności między członków zarządu Koła powinien być
dokonany w sposób zapewniający sprawne kierowanie kołem.

VI. FORMY ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KOŁA
§ 12
Działalność Koła powinna być prowadzona wg ustalonego na każdy rok planu działalności.
§ 13
Dla utrzymania należytej więzi organizacyjnej Koła z Oddziałem:
1) Zarząd Koła zaprasza na swe posiedzenia przedstawiciela zarządu Oddziału,
2) Przewodniczący zarządu Koła może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału
Terenowego we Wrocławiu.

VII. MAJĄTEK, GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA
§ 14
Koło nie posiada własnego majątku. Niezbędne dla sprawnej działalności Koła rzeczowe
składniki majątku przydziela Kołu w użytkowanie Oddział Dolnośląski, zachowując prawo
dysponowania nimi. Koszty zużycia tych składników majątku obciążają koszty Oddziału.
§ 15
Zasady gospodarki finansowej Koła i zakres udzielonych pełnomocnictw określa Zarząd
Oddziału Dolnośląskiego.
VIII.

ROZWIĄZANIE KOŁA
§ 16

1. Koło podlega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, gdy:
1) Nie wykazuje przez dłuższy czas należytej aktywności w realizacji celów, o których
mowa w § 2 i § 3 niniejszego regulaminu lub
2) Działa w sposób niezgodny z celami Stowarzyszenia.
2. Koło może ulec rozwiązaniu na wniosek zarządu Koła lub z inicjatywy władz Oddziału
bądź Oddziału Dolnośląskiego.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących działalności Koła,
należy kierować się postanowieniami statutu i wydanymi na jego podstawie regulaminami
działalności Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Oddziału Dolnośląskiego i Oddziału.

