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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i
Produkcji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem i
używające skrótu „SMJiP”.

2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanych dla niesienia
pomocy
Instytutowi Inżynierii Produkcji i jej studentom, a także
rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej inżynierii
produkcji i jakości. Siedzibą Stowarzyszenia jest Instytut Inżynierii
Produkcji na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie. Stowarzyszenie
swoim działaniem obejmuje obszar RP.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie
innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy
społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. pomoc naukowo – dydaktyczna Instytutowi Inżynierii Produkcji,
b. pomoc finansowa i rzeczowa Instytutowi Inżynierii Produkcji,
c. oddziaływanie na rozwój nauki, techniki i gospodarki,
d. popieranie proinnowacyjnych działań w gospodarce i rozwijanie
twórczości technicznej w Polsce oraz kształtowanie postaw
patriotycznych członków Stowarzyszenia,
e. inicjowanie zmian i współdziałanie w doskonaleniu norm,
f. upowszechnianie osiągnięć pracowników, studentów i absolwentów
Instytutu Inżynierii Produkcji w kraju i za granicą,
g. udzielanie członkom Stowarzyszenia porady i pomocy w opracowaniu,
projektów naukowo-badawczych,
h. propagowanie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji i jakości,
i. rozwijanie form współpracy koleżeńskiej i kontaktów towarzyskich
wśród członków SMJiP.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:
a. Stwarza klimat i płaszczyznę twórczej, koleżeńskiej współpracy
w dziedzinie inżynierii produkcji i jakości.
b. Inspiruje społeczne działania na rzecz rozwoju inżynierii produkcji
i jakości, współpracuje w tym zakresie z zainteresowanymi organami
Państwa i środkami masowego przekazu.
c. Przeprowadza badania, analizy i ocenę stanu wiedzy z zakresu inżynierii
produkcji i jakości i wysuwa dezyderaty sprzyjające promowaniu
polskim rozwiązaniom z zakresu innowacyjności w inżynierii produkcji
i jakości.
d. Inicjuje, organizuje i przeprowadza konkursy tematyczne, pokazy,
wystawy, targi, marketing oraz inne przedsięwzięcia inspirujące
działalność innowacyjną, a także wspiera wdrożenia innowacji.
5. Współdziała z podmiotami gospodarczymi, organizacjami biznesu,
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi podmiotami, do
których zakresu działania należą sprawy popierania innowacyjności i
rozwój wiedzy z zakresu inżynierii produkcji i jakości.
e. Inicjuje,
wydaje i upowszechnia wydawnictwa specjalistyczne,
organizacyjne i szkoleniowe z zakresu innowacyjności, inżynierii
produkcji i jakości.
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f.
g.

h.

i.

Upowszechnia i promuje innowacyjne rozwiązania oraz popularyzuje
twórców innowacji i nowej techniki.
Udziela pomocy i porad w zakresie innowacyjności pracownikom,
studentom, absolwentom Instytutu inżynierii produkcji oraz podmiotom
gospodarczym.
Prowadzi wymianę doświadczeń w zakresie inżynierii produkcji i jakości
w kraju i zagranicą oraz organizuje konferencje, seminaria, odczyty i inne
przedsięwzięcia z zakresu innowacji.
Współpracuje ze stowarzyszeniami innych krajów i organizacjami
międzynarodowymi w sprawach z zakresu innowacyjności, inżynierii
produkcji i jakości.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba
prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
polski lub obywatel innego państwa, który:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie, a także posiada pełną zdolność
do czynności prawnych i nie jest pozbawionym praw publicznych ,
b) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia, w tym celu należy złożyć
deklarację na piśmie,
c) przedstawi pozytywną opinię jednego członka Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać pełnoletni obywatel
polski lub obywatel innego państwa, a także osoba prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu pod warunkiem spełnienia przez kandydata
wymagań opisanych w rozdziale III pkt. 5.
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Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski
lub obywatel innego państwa, który wniósł wybitny wkład w działalność
i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym
w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu niepłacenia składek za okres roku,
- uchwałą Zarządu Stowarzyszenia skreślającej z listy członków
z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
7.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia twa cztery lata,
a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów,
b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję
pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
3.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.

5.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez
Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania.

7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdy czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby
członków. Głosowanie jest jawne.

9.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalenie zmian statutu,
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c)
d)
e)
f)
g)

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) nadawanie godności członka honorowego SMJiP
i) nadawanie godności prezesa honorowego SMJiP
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
10.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia
zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.

11.

Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesów. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
14. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego,
zastępcy oraz sekretarza.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
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prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.
c)

17.

W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków decyzją Zarządu, lub
śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy
tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według
kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób władz
nie może przekroczyć 1/3 ogółu składu władz.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania,
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5.

zbywania

i

obciążania

majątku

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie
i kontrasygnaty księgowego lub skarbnika.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykładni postanowień niniejszego statutu dokonuje organ rejestrujący.
2.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością głosów – ( dwóch trzecich ważnie oddanych głosów ), przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując
uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji
Stowarzyszenia mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Walnego Zebrania
Członków na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają
przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
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