Statut
Klubu Menedżerów Jakości

Rozdział I. Postanowienia ogólne
&1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Menedżerów Jakości, zwane dalej Klubem.
&2
1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz
postanowień ogólnych niniejszego statutu i wydane w oparciu o nie regulaminy i uchwały.
2. Klub posiada osobowość prawną.
&3
1. Klub zrzesza wykładowców, absolwentów, słuchaczy i sympatyków Podyplomowego Studium Zarządzania
Jakością prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską, a także osób posiadających doświadczenie w obszarze
zawodowym z zarządzania jakością.
2. Szczegółowe zasady przynależności i nabywania członkostwa określają dalsze postanowienia statutu.
&4
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Klubu i jego władz jest miasto Wrocław.
&5
Klub może współpracować oraz być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.
&6
Klub ma prawo używać pieczęci, własnych odznak i znaku graficznego, ustanowionych uchwałą władz
Klubu.
&7
Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych stosownymi przepisami i uchwałami władz
Klubu.
Rozdział II. Cele i formy działania Klubu
&8
Podstawowymi celami Klubu są:
1) propagowanie nowoczesnych technik zarządzania jakością,
2) rozpowszechnianie osiągnięć naukowych w w/w zakresie,
3) inicjowanie i popieranie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami,
4) współdziałanie z Podyplomowym Studium Zarządzania Jakością przy Politechnice Wrocławskiej.
&9
Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) wymianę myśli i popularyzację wiedzy naukowej i praktycznej o sposobach nowoczesnego
zarządzania, a także doświadczeń członków Klubu w tym zakresie,
2) organizowanie zebrań, kursów, odczytów i wykładów związanych z celami statutowymi Klubu,
3) współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, zakładami naukowo - badawczymi
i szkołami zarządzania,
4) doradztwo organizacyjne, techniczne oraz wykonywanie ekspertyz, przygotowywanie opinii,
5) działalność promocyjna sukcesów w dziedzinie jakości,
6) organizowanie banków informacji,
7) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
8) podejmowanie innych form działania zgodnych z celami Klubu.
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Rozdział III. Członkowie Klubu , ich prawa i obowiązki
&10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
&11
Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest:
a) ukończenie całego programu Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością przy Politechnice
Wrocławskiej poświadczone dyplomem lub świadectwem albo prowadzenie zajęć na w/w studium,
b) albo posiadanie zawodowe doświadczenia w obrębie zarządzania jakością,
b) złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie wpisowego.
&12
W poczet członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów. W przypadku decyzji
odmownej, kandydatowi służy prawo odwołania się do Zjazdu Członków Klubu. Uchwała tego organu jest
ostateczna.
&13
Członkom zwyczajnym Klubu przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu,
2) udział we wszystkich formach działalności Klubu,
3) prawo inicjowania działań służących realizacji celów Klubu,
4) prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Klubu, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące jego osoby,
5) prawo wglądu do dokumentów organizacyjnych i ustaleń pokontrolnych Klubu,
6) prawo noszenia odznaki Klubu.
&14
Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) aktywnie współdziałać z władzami Klubu w realizacji celów statutowych,
3) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez władze Klubu.
&15
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo,
która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Klubu.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków Klubu w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy jest zwolniony od składek członkowskich.
&16
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania,
siedzibę i obywatelstwo, aprobująca cele Klubu, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub rzeczowe
albo inną formę wsparcia na rzecz Klubu w sposób uzgodniony z Zarządem.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu zwykłą większością głosów na podstawie deklaracji
pisemnej, określającej rodzaj wsparcia i sposób jego udzielenia. Wykluczenie członka wspierającego następuje
w trybie uchwały Zarządu Klubu w wyniku niewykonania deklaracji wsparcia.
3. Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego.
&17
Członkowie Klubu pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje we władzach Klubu nieodpłatnie, mogą
jednak otrzymywać zwrot poniesionych kosztów i diet w przypadku wykonywania zadań poza miejscem
zamieszkania.
&18
Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa przez zgłoszenie Zarządowi Klubu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu,
2) utraty praw publicznych,
3) śmierci członka,
4) wykluczenia z Klubu:
a) z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy
Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
b) z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz Klubu.
&19
Uchwałę o ustaniu lub przywrócenia członkostwa, podejmuje Zarząd Klubu.
Odwołanie od uchwały Zarządu może wnieść zainteresowany w terminie 1 miesięcznym, które rozpatruje
najbliższy Zjazd Klubu. Decyzja Zjazdu Klubu jest ostateczna.
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Rozdział IV. Władze Klubu
&20
1. Naczelnymi władzami Klubu są:
a) Zjazd Członków Klubu (walne zebranie członków Klubu ),
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze naczelne Klubu kierują działalnością Klubu.
3. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym.
4. Kadencja wybieralnych władz trwa 3 lata.
5. W przypadku zmniejszania się liczby członków Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji,
uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, nie więcej jednak niż połowę składu tych władz.
&21
1. Zjazd Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Zjazd Członków Klubu może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajny Zjazd Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu jeden raz w roku.
4. Nadzwyczajny Zjazd Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na pisemne
żądanie Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej jednej czwartej ogółu członków zwyczajnych Klubu.
Zjazd Nadzwyczajny musi się odbyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku w tej sprawie.
5. O terminie i miejscu Zjazdu Członków Klubu, zarówno zwyczajnego jak i nadzwyczajnego, Zarząd Klubu
ma obowiązek powiadomić członków Klubu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
6. Udział w Zjeździe Członków Klubu biorą członkowie zwyczajni, a także - bez czynnego i biernego prawa
wyborczego - pozostali członkowie.
7. Uchwały Zjazdu Członków Klubu zapadają zwykle większością głosów (za wyjątkiem spraw, o których statut
Klubu stanowi inaczej ) w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku
quorum Zjazdu w pierwszym terminie, drugi termin Zjazdu ustala się na ten sam dzień godzinę później.
Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
&22
Do kompetencji Zjazdu Członków Klubu należy decydowanie o wszystkich sprawach Klubu, a w szczególności:
1) ustalenie programu działalności Klubu,
2) uchwalenie statutu Klubu i jego zmian,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
5) wybór Prezesa i członków Zarządu Klubu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków, a także
podejmowanie uchwał o udzielaniu absolutorium dla wybieralnych władz Klubu za dany rok,
6) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
7) nadawanie godności członka honorowego,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
9) podejmowanie uchwały o wykluczeniu członka,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.
&23
1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Zjazdami Członków Klubu i kieruje
całokształtem jego działalności.
2. Zarząd Klubu składa się z 3 ÷ 5 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. W przypadku, gdy Zjazd Członków Klubu pozostawi do kompetencji nowo wybranego Zarządu Klubu
podział funkcji w Zarządzie, Zarząd Klubu ustala go na swoim pierwszym spotkaniu.
4. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu,
a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
5. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) reprezentowanie Klubu,
b) przyjmowanie nowych członków Klubu zgodnie z postanowieniami statutu,
c) ustalanie planów działalności i zasad gospodarki finansowej Klubu,
d) nadzorowanie działalności gospodarczej Klubu i określanie zasad i form jej prowadzenia w ramach
obowiązujących przepisów,
e) uchwalanie budżetów i zatwierdzanie preliminarzy wydatków związanych z działalnością Klubu,
f) prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Klubu,
g) podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji,
h) występowanie z wnioskiem do Zjazdu Członków Klubu o nadanie godności członka honorowego.
6. Prawo do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu
ma dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.
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&24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Zjazd Członków Klubu lub na podstawie upoważnienia
Zjazdu - Komisja Rewizyjna.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Klubu, w tym szczególnie działalności gospodarczej Klubu,
b) bieżąca kontrola przestrzegania przez Zarząd Klubu zasad gospodarności oraz przepisów prawa
w dziedzinie gospodarowania majątkiem Klubu,
c) kontrola bilansów okresowych Klubu, a szczególnie bilansów rocznych,
d) przedstawienie Zjazdowi Członków Klubu wniosków w kwestii udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi
absolutorium.
4. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny z wnioskami.
Jeden egzemplarz protokołu Komisja Rewizyjna przekazuje niezwłocznie Zarządowi Klubu.
5. W razie stwierdzenia rażących naruszeń przez Zarząd Klubu postanowień statutu lub prawa, zasad
gospodarności w zarządzaniu majątkiem albo rażących błędów w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Komisja Rewizyjna może żądać - na piśmie - zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Klubu.
6. W sprawie wniosków pokontrolnych przekazanych na piśmie przez Komisję Rewizyjną,
Zarząd Klubu musi zająć stanowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosków. Stanowisko Klubu musi być
przekazane Komisji Rewizyjnej na piśmie.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz na pół roku.
Rozdział V. Majątek i fundusze Klubu
&25
1. Majątek i fundusze Klubu powstają z wpisowego, składek członkowskich, wpływów z działalności statutowej,
dotacji, darowizn, zapisów, dochodów od majątku Klubu i innych czynności prawnych, a także wszelkich
innych wpływów uzyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Źródłem majątku Klubu może być również prowadzona przez Klub działalność gospodarcza.
&26
1. Gospodarka majątkiem i funduszami Klubu prowadzona jest przez Zarząd Klubu.
2. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych Klubu wymagają dla swojej ważności podpisów dwóch członków
z Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Skarbnika.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
&27
1. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
2. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Zjazdu Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu musi określać sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
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