STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE
ul. Kazimierza Wielkiego 19 30-074 KRAKÓW, tel./fax (012) 633-35-21

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Proszę o przyjęcie mnie na członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Równocześnie
zobowiązuję się - przy przyjęciu mnie na członka - do przestrzegania obowiązków
statutowych.
........................................
/miejscowość/

...................................
/data/

.........................................
/podpis/

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA:
............................................
/nazwisko/

............................................
/imiona/

...........................................
/data i miejsce urodzenia/

Wykształcenie i tytuł naukowy .........................................................................................................................
Adres zamieszkania + kod pocztowy .............................................................. ..............................................
E-mail .............................................. Tel. dom. ................................... Tel. sł. .................................................
Ilość pracy zawodowej w ......................................... tym w komórkach fin. - księg. .....................................
Nazwa i adres zakładu pracy ............................................................................................................................
Nr Rej. BIEGŁEGO REWIDENTA: ...............................................................................................................
Niniejszym deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w charakterze
członka zwyczajnego, zobowiązując się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w kasie
stowarzyszenia lub na konto Oddziału Okręgowego w Krakowie: Deutsche Bank PBC S.A.
Oddział Kraków, Plac Szczepański 5 -Nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001.
...........................................................
/podpis kandydata/

II. OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH POPIERAJĄCYCH KANDYDATA:
1. ..............................
/nazwisko i imię/

......................................
/adres zamieszkania/

..................................
/podpis/

2. ..............................
/nazwisko i imię/

.....................................
/adres zamieszkania/

..................................
/podpis/

III. DECYZJA ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO LUB TERENOWEGO:
Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu ............................ postanowił na podstawie art.
Statutu Stowarzyszenia przyjąć - odmówić przyjęcia - kandydata na członka zwyczajnego
Stowarzyszenia.

....................................
/Sekretarz Zarządu/

..................................
/Prezes Zarządu/

IV. UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI i KORZYŚCI Z CZŁONKOWSTWA CZŁONKA
ZWYCZAJNEGO:
1. Uprawnienia:
● udział w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie
z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
● czynne i bierne prawo wyborcze,
● korzystanie ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
● noszenie odznaki organizacyjnej.
2. Obowiązki:
● stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
● podnoszenie poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
● udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbanie o jego rozwój,
● regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Korzyści członka zwyczajnego wynikające z członkostwa:
● bezpłatne prelekcje /jeden wtorek miesiąca, ogłoszenie odnośnie terminu i tematu umieszczone jest
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Oddziału Terenowego Kraków/.
● konsultacje telefoniczne /każdy wtorek miesiąca, w godzinach 1530-1700/
● konsultacje zbiorowe /jeden wtorek w miesiącu - zamiast konsultacji telefonicznej
w godz. 1530-1800/.
● korzystanie z czytelni /aktualne wydawnictwa z zakresu księgowości i finansów,
czynna w każdy wtorek i czwartek w godz. 1530-1730/.

Wysokość zdeklarowanej rocznej składki członkowskiej:

ADNOTACJE BIURA ZARZĄDU ODDZIAŁU:
Wpis do rejestru członków – data .............................................
Numer legitymacji .......................................................................
Data wydania legitymacji ...........................................................
Potwierdzenie odbioru legitymacji ............................................
/podpis/
Data skreślenia z rejestru członków .........................................

Uwagi:

................................

