
Załącznik do uchwały nr 23/2020 

Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 56/2018 Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu 

Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 
 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU POMORSKIEGO ODDZIAŁU 

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH 
(tekst jednolity) 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych działa na podstawie 

ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku - o doradztwie podatkowym (w aktualnym brzmieniu), 

statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, oraz niniejszego regulaminu. 

  

§ 2 

 

Regulamin określa zasady działania Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych 

 

§ 3 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie 

podatkowym, 

2. Statucie – rozumie się przez to Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

3. Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin działania Zarządu, 

4. Izbie – rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Podatkowych, 

5. Zjeździe – rozumie się przez to Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, 

6. Radzie – rozumie się przez to Krajowa Radę Doradców Podatkowych, 

7. Oddziale – rozumie się przez to Pomorski Oddział KIDP, 

8. Zgromadzeniu – rozumie się przez to Zgromadzenie Regionalnego Oddziału Izby w 

Pomorskim Oddziale KIDP, 

9. Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Regionalnego 

Oddziału Izby w Pomorskim Oddziale KIDP, 

10. Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP, 

11. Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego Zarządu  Pomorskiego 

Oddziału KIDP, 

12. Zastępcy Przewodniczącego - rozumie się przez to Zastępcę Przewodniczącego 

Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP, 

13. Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP, 

14. Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP, 

15. Przewodniczącym posiedzenia - rozumie się przez to osobę przewodniczącą 

posiedzeniu Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP, 



16. Biurze - rozumie się przez to biuro w Pomorskim Oddziale KIDP, 

17. Protokole - rozumie się przez to pisemne sprawozdanie z posiedzeń określające ich 

przebieg w formie uproszczonej-syntetycznej, 

18. Zwykłej większości głosów - rozumie się przez to stosunek ważnie oddanych głosów 

„za” do głosów „przeciw”. Nie uwzględnia się tutaj głosów wstrzymujących się. 

 

 

Rozdział II 

Zadania Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP 

 

§ 4 
 

Zarząd realizuje zadania statutowe wynikające ze statutu KIDP i z uchwał Zjazdu. 

§ 5 

Zarząd wykonuje swoją działalność przy pomocy Biura. 

§ 6 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1. przygotowanie Zgromadzenia Pomorskiego Oddziału KIDP, 

2. zwoływanie Zgromadzenia Pomorskiego Oddziału KIDP, 

3. przygotowanie Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Oddziału KIDP, 

4. opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Pomorskiego 

Oddziału KIDP oraz sprawozdań z ich wykonania, 

5. zarządzanie majątkiem i funduszami  Pomorskiego Oddziału KIDP, 

6. powoływanie stałych i okresowych komisji  oraz nadzorowanie ich działalności, 

7. podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego 

funkcjonowania Pomorskiego Oddziału KIDP, 

8. reprezentowanie Izby wobec terenowych organów państwowych i 

samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, 

9. wybór przedstawicieli społecznych, 

10. uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 

11. utworzenie strony internetowej Pomorskiego Oddziału KIDP oraz utrzymywanie 

jej w formie zgodnej z odrębnymi przepisami, w tym uchwałami Zjazdu i Rady, 

12. reprezentowanie członków Izby, a także udział w karnym postępowaniu sądowym 

przez upoważnionego przedstawiciela społecznego, 

13. ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców 

podatkowych, 

14. udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby, 

15. sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków 

Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej, 

16. doskonalenie zawodowe członków Izby, 

17. współdziałanie z samorządami i organizacjami, 

18. przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz 

stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności 

dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego, 

19. utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami 

zagranicznymi w szczególności związanymi z doradztwem podatkowym, 



20. podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz 

wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby wykonującej zawód zaufania 

publicznego, 

21. podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i 

środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym. 

 

§ 7 

1. Członkowie Zarządu wykonują swój mandat społecznie. 

2. Członkowie Zarządu mają prawo do zwrotu kosztów w trybie i na zasadach 

określonych w uchwale w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych. 

 

 

Rozdział III 

Uchwały Zarządu 

 

§ 8 

 

1. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów głos 

Przewodniczącego  posiedzenia jest decydujący. 

3. Głosowania nad uchwałami są jawne. Niedopuszczalne jest głosowanie za 

pośrednictwem pełnomocnika. 

4. Członek Zarządu może złożyć swój głos na posiedzeniu w formie pisemnej, za 

pośrednictwem innego członka Zarządu. 

5. Uchwały podjęte przez Zarząd podpisuje Przewodniczący posiedzenia. 

6. Zarząd przekazuje uchwały Radzie w terminie 14 dni od ich podjęcia. 

7. Zarząd może podjąć uchwały w trybie obiegowym w drodze pisemnej lub 

elektronicznej bez zwoływania posiedzenia. 

8. Przyjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga zwykłej większości głosów przy 

kworum minimum połowy Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, przy 

czym przy równej liczbie głosów głos Przewodniczącego jest decydujący. 

9. Przyjęte przez Zarząd uchwały podlegają publikacji w portalu internetowym Krajowej 

Izby Doradców Podatkowych dostępnym wyłącznie dla członków Izby, w terminie 14 

dni od daty podjęcia, chyba, że Zarząd postanowi inaczej. 

 

§ 9 

 

1. W sprawach niewymagających głosowania tajnego Zarząd może w okresie pomiędzy 

posiedzeniami podejmować uchwały w drodze obiegowej, w trybach: 

a) zwykłym, 

b) przyspieszonym, 

2. Wniosek o podjęcie uchwały w drodze obiegowej wraz z projektem uchwały i jego 

uzasadnieniem przygotowuje Przewodniczącemu Członek Zarządu lub właściwa 

Komisja. 

3. Przewodniczący podejmuje decyzję o skierowaniu albo odmowie skierowania projektu 

uchwały do procesu jego przyjęcia w drodze obiegowej. O odmowie Przewodniczący 

informuje niezwłocznie wnioskodawcę. 



4. Skierowany do procesu przyjęcia uchwały w drodze obiegowej projekt uchwały z jego 

uzasadnieniem Przewodniczący udostępnia Członkom Zarządu za pomocą strony 

internetowej z możliwością dokonania wyboru jednego ze słów z listy zawierającej 

słowa: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. 

5. Informację o publikacji projektu uchwały Przewodniczący przekazuje na adresy 

elektronicznej Członków Zarządu. Informacja przekazywana Członkom Zarządu 

określa datę rozpoczęcia procesu przyjęcia uchwały w drodze obiegowej, która 

rozpoczyna się zawsze o godzinie 0.00. 

6. Proces przyjęcia uchwały w drodze obiegowej składa się z dwóch części: dyskusji i 

głosowania. 

7. W procesie przyjęcia uchwały w drodze obiegowej, prowadzonym w trybie zwykłym, 

każdemu Członkowi zarządu – w ramach dyskusji – przysługuje prawo zabrania głosu 

w sprawie projektu uchwały w terminie 2 dni od daty określonej w ust. 5 zdanie 

drugie. 

8. W procesie przyjęcia uchwały w drodze obiegowej prowadzonym w trybie 

przyspieszonym termin dyskusji, określony w ust. 7 skrócony jest do 1 dnia. 

9. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 7 i 8 dyskusję uznaje się za zamkniętą. 

Z chwilą zamknięcia dyskusji, rozpoczyna się głosowanie. 

10. W przypadku stwierdzenia błędów w treści projektu uchwały lub w procedurze jej 

przyjęcia, już po wszczęciu procedury podejmowania uchwały w drodze obiegowej – 

Przewodniczący lub Sekretarz mają prawo do przerwania procesu przyjęcia uchwały 

celem usunięcia błędów. W tym celu dokonują czynności przerwania głosowania w 

elektronicznym systemie służącym do przyjęcia uchwały w drodze obiegowej. O 

zamiarze podjęcia decyzji o przerwaniu głosowania Przewodniczący i Sekretarz 

informują się wzajemnie w trybie pilnym /niezwłocznie/. Przewodniczący informuje 

niezwłocznie Członków Zarządu o przerwaniu głosowania i może skierować sprawę 

do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub po usunięciu błędów, 

skierować go ponownie do podjęcia w drodze obiegowej. 

11. Na wniosek o przerwanie procesu przyjęcia uchwały w drodze obiegowej – 

rozpatrywany w trybie zwykłym – złożony, co najmniej przez 4 członków Zarządu do 

Przewodniczącego, głosowanie zostaje przez niego przerwane. Przewodniczący 

informuje niezwłocznie Członków Zarządu o przerwaniu głosowania i może 

skierować sprawę do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

12. Na wniosek o przerwanie procesu przyjęcia uchwały w drodze obiegowej 

rozpatrywany w trybie przyspieszonym – złożony, co najmniej przez 4 członków 

Zarządu do Przewodniczącego, głosowanie zostaje przez niego przerwane. 

Przewodniczący informuje niezwłocznie Członków Zarządu o przerwaniu głosowania 

i może skierować sprawę do rozpatrzenia w trybie, o którym mowa w ust.1 lit. a) albo 

skierować sprawę do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

13. Głosy w głosowaniu obiegowym w drodze obiegowej oddaje się w formie 

elektronicznej poprzez wybór słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w terminie: 

a) 3 dni od dnia zakończenia dyskusji, o której mowa w ust.7-trybie zwykłym, 

b) 2 dni od dnia zakończenia dyskusji, o której mowa w ust.8-trybie 

przyśpieszonym, 

 

Za głos ważny, oddany w głosowaniu w drodze obiegowej uznaje się głos oddany w 

terminie określonym w zdaniu poprzednim. 

 

14. Przewodniczący opatruje uchwałę datą i zawiadamia o wynikach głosowania 

Członków Zarządu w terminie 7 dni od daty zakończenia głosowania. 



15. W procesie przyjęcia uchwały w drodze obiegowej Przewodniczącego może zastąpić 

wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego. 

 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy Zarządu 

 

§ 10 

 

1. Członkowie Zarządu wybierają na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków 

Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika. 

2. Powołanie Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika 

odbywa się w głosowaniu jawnym. Na wniosek co najmniej 4 Członków zarządu 

głosowanie jest tajne. 

3. Przed wyborem Zastępców Przewodniczącego, Członkowie Zarządu ustalają ich 

liczbę. w trybie głosowania jawnego.  

4. Odwołanie Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika 

następuje z uzasadnionych przyczyn na wniosek minimum trojga Członków Zarządu. 

Odwołanie Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika 

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy zachowaniu 

kworum 2/3 członków Zarządu. Na wniosek co najmniej 4 Członków Zarządu 

głosowanie jest tajne. 

5. Z uzasadnionych powodów Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz, 

Skarbnik mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Zarząd przyjmuje rezygnację z 

funkcji przez Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza. 

6. Powołanie nowego Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, 

Skarbnika odbywa się na tym samym posiedzeniu zarządu w trybie przewidzianym dla 

powołania Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika. 

 

§ 11 

1. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu, a w szczególności: 

a) reprezentuje Zarząd, 

b) przewodniczy posiedzeniom Zarządu, 

c) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu, 

d) koordynuje prace komisji i zespołów problemowych, 

e) sprawuje nadzór nad pracownikami biura w zakresie określonym przez Radę, 

f) prowadzi postępowanie rozjemcze, 

g) koordynuje praktyki zawodowe. 

Podczas nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego 

obowiązków jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Zastępca Przewodniczącego. 

2. Sekretarz nadzoruje: 

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, 

b) rejestry uchwał, korespondencji i inne rejestry niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Oddziału, 

c) bieżącą korespondencję, 

d) sprawozdawczość Zarządu, 

e) redagowanie strony internetowej Oddziału, 



f) obsługę administracyjną wykonywaną przez pracowników w Oddziale, 

g) bibliotekę Oddziału. 

 

3. Skarbnik: 

a) prowadzi nadzór nad gospodarkę finansową i majątkową Oddziału, 

b) przygotowuje projekt planu rocznych wpływów i wydatków Oddziału, 

c) opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania planu, 

d) opiniuje projekty uchwał w zakresie ich skutków finansowych. 

§ 12 

1. Zarząd może dokonać podziału zadań wśród Członków, ustalając dla nich zakres 

czynności, formy pracy i sprawozdawczości. 

2. Zarząd może ustalić plan dyżurów swoich Członków w siedzibie Zarządu w 

zależności od potrzeb. 

§ 13 

 

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego lub w razie 

niemożliwości zwołania przez Przewodniczącego, w jego zastępstwie przez Zastępcę  

Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.   

2. Zwołujący posiedzenie ma obowiązek poinformować Członków Zarządu 

o planowanym porządku obrad.  

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje się w każdy dostępny sposób pozwalający zapewnić 

Członkom Zarządu powzięcie informacji o posiedzeniu Zarządu i porządku obrad nie 

później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem. W wyjątkowych 

przypadkach termin ten może być krótszy. 

1) Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie stacjonarnym oraz w trybie 

zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej 

porozumiewanie się na odległość. Dopuszcza się także możliwość organizacji 

posiedzeń w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym uczestnictwie w nim części 

Członków Zarządu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiającej porozumiewanie się na odległość. 

4.  Członkowie Zarządu zobowiązani są do potwierdzenia obecności lub zgłoszenia 

nieobecności na posiedzeniu Zarządu nie później niż na 2 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia. 

5. Udział Członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność wymaga 

usprawiedliwienia. 

6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

7. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza pracownik biura pod nadzorem Sekretarza. 

Protokół jest sporządzany w oparciu o nagranie z posiedzenia Zarządu. Wszelkie 

uwagi bądź wątpliwości, co do proponowanych przez pracownika biura zapisów w 

protokole z przebiegu posiedzenia są rozstrzygane przez Sekretarza w oparciu o 

odsłuchanie zapisu dźwiękowego danego posiedzenia, którego dotyczy protokół. 

8. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. Uchwały podlegają włączeniu do rejestru 

uchwał Zarządu. 

9. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 

10. Wszystkie posiedzenia Zarządu są nagrywane za pomocą urządzenia zapewniającego 

zapis dźwięku lub dźwięku i obrazu na nośniku, który umożliwia późniejsze 

wielokrotne odtwarzanie przebiegu posiedzenia. Nagranie przebiegu posiedzenia 



odbywa się w celu usprawnienia procesu przygotowania protokołu z posiedzenia. Z 

wyjątkami określonymi w ustępach 12 i 13 nagranie takie może być użyte wyłącznie 

do tego celu. 

11. Nośniki, na których został zapisany przebieg posiedzeń podlegają zabezpieczeniu i są 

przechowywane do końca kadencji Zarządu. Za zabezpieczenie nośników przed ich 

zniszczeniem lub udostępnieniem osobom trzecim odpowiada pracownik biura. 

12.  Nośniki z zapisem posiedzeń Zarządu nie mogą być udostępniane osobom trzecim 

spoza grona Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W wyjątkowych i 

uzasadnionych okolicznościami przypadkach Zarząd, w drodze stosownej uchwały, 

może wyrazić zgodę na takie udostępnienie nośników z zapisem przebiegu 

posiedzenia osobie trzeciej na jej umotywowany wniosek, w którym zostanie 

określony cel, któremu ma służyć takie udostępnienie. 

13. W przypadku, jeżeli na własny  wniosek Członków Zarządu nagranie z posiedzenia 

Zarządu miałoby zostać wykorzystane do celów innych niż przygotowania protokołu 

z posiedzenia Zarządu, o czym mowa w ustępie 7, Członkowie Zarządu podejmą 

stosowną uchwałę w tej sprawie wyrażającą zgodę lub odmawiającą zgody na takie 

wykorzystanie nagrania. 

§ 14 

 

1. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 

przygotowuje porządek obrad oraz listę zaproszonych gości, z uwzględnieniem 

punktów porządku obrad, w których goście będą uczestniczyć. 

2. Proponowany porządek obrad wraz z listą zaproszonych gości jest drogą elektroniczną 

przekazywany Członkom Zarządu na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu. 

W wyjątkowych przypadkach termin ten może być krótszy. 

3. Projekt protokołu z posiedzenia Zarządu, sporządzony przez pracownika biura 

przekazywany jest drogą elektroniczną Członkom Zarządu w terminie 30 dni od daty 

posiedzenia.  

 

§ 15 

 

1. Korespondencja adresowana do Zarządu przekazywana jest na ręce jej 

Przewodniczącego i Sekretarza. Każdy Członek Zarządu ma prawo wglądu w całość 

korespondencji.  

2. Korespondencję wychodzącą z Zarządu podpisuje Przewodniczący lub inny Członek 

Zarządu pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego, w zakresie wskazanym w 

tym upoważnieniu. 

3. Dostęp Członków Zarządu do wszelkich dokumentów i korespondencji, o której 

mowa w ust. 1 i 2 jest nieograniczony.  

 

  

Rozdział V 

Komisje i zespoły problemowe 

 

§ 16 

 

1. Zarząd powołuje i rozwiązuje stałe i okresowe komisje określając cel i zakres ich 

działania. 

2. Zarząd powołuje i odwołuje członków komisji. 



3. W celu wykonania określonych zadań Zarząd może zaprosić do udziału w pracach 

komisji także innych Członków Izby. 

4. Zarząd powołuje i odwołuje Przewodniczących Komisji. Przewodniczący Komisji 

odpowiada przed Zarządem za pracę Komisji. 

5. Do podstawowych zadań Komisji należy występowanie z inicjatywami 

programowymi, opiniowanie spraw wchodzących w zakres jej zadań, 

przygotowywanie projektów uchwał Zarządu w tym zakresie, realizacja prac 

powierzonych przez Zarząd. 

6. Projekty uchwał wywołujące dla Oddziału istotne skutki finansowe Przewodniczący 

Komisji przedstawia Zarządowi wraz z opinią Skarbnika. 

7. Przewodniczący Komisji, dla skutecznego zwołania posiedzenia Komisji, powiadamia 

Członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia, a także o planowanym porządku 

obrad, co najmniej 2 dni przed tym posiedzeniem. Dopuszcza się rozsyłanie 

powiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 17 

 

1. Komisje liczą nie mniej niż 3 członków. 

2. Komisje mogą wybierać ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz 

Sekretarza Komisji. 

3. Uchwały Komisji przedstawione zarządowi, przyjmowane są przez Komisję zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego Komisji 

do prowadzenia posiedzenia Komisji. 

4. Dokumentacja pracy Komisji, w tym protokoły z jej posiedzeń, powinna być 

przechowywana w Biurze. 

 

§ 18 

 

1. Członka Zarządu obowiązuje czynny udział w pracach Komisji. 

2. Członek Zarządu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na 

liście obecności. 

3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Członek Zarządu jest 

obowiązany zawiadomić pisemnie Przewodniczącego Komisji przed terminem 

posiedzenia o swojej nieobecności. 

 

§ 19 

 

1. Przewodniczący Komisji składa Zarządowi roczne sprawozdanie z działalności 

Komisji w terminie do końca I kwartału następnego roku. 

2. W przypadku rozwiązania Komisji przed końcem roku Przewodniczący Komisji 

składa sprawozdanie z jej działalności na posiedzeniu Zarządu, w trakcie którego 

Komisja została rozwiązana lub na posiedzeniu następnym. 

 

§ 20 

 

Postanowienia Par. 16 -19 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania i odwołania przez 

Zarząd zespołów problemowych. 

 

 



Rozdział VI 

Gospodarka finansowa 

 

§ 21 

 

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową oraz wszelką dokumentacje Oddziału zgodnie 

ze Statutem KIDP, uchwałami Zjazdu, uchwałami Rady, oraz odrębnymi przepisami. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Oddziału jest roczny plan finansowy zwany 

„preliminarzem przychodów i wydatków” uchwalany na każdy rok obrachunkowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może korygować preliminarz przychodów i 

wydatków w trakcie roku obrachunkowego. 

4. Wydatki Oddziału finansuje się do wysokości nakładów przewidzianych w 

preliminarzu przychodów i wydatków. 

5. Decyzje o wydatkach nieprzewidzianych w planie finansowym Zarząd podejmuje w 

formie uchwały uwzględniającej stosowną korektę w preliminarzu przychodów i 

wydatków. 

 

§ 22 

 

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Zarząd wyraża w formie uchwał. 

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Oddziału wymagane jest 

współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Radę Członków Zarządu, w 

tym Skarbnika. 

 

§ 23 

 

Skarbnik przedstawia Zarządowi sprawozdanie finansowe przynajmniej raz na kwartał. 

 

§ 24 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


