Uchwała nr 5
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych
w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
§1
Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych,
Walne Zebranie Członków postanawia dokonać następujących zmian w Statucie:
1)

treść § 11 statutu, otrzymuje następujące brzmienie:
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków podstawowych,
2) Członków pełnych,
3) Członków honorowych.

2)

treść § 12 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1.
2.

3.

4.

5.

3)

Członkiem podstawowym oraz Członkiem pełnym może być wyłącznie
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Członkiem honorowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw
publicznych, która wniosła szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub
ma wybitne osiągnięcia w obszarze zapewniania jakości systemów
informatycznych.
Członków podstawowych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia, na podstawie deklaracji członkowskiej kandydata
złożonej za pomocą procedury opisanej na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
Członkiem pełnym może zostać wyłącznie członek podstawowy, który
spełnia wszystkie poniższe wymagania:
a) posiada przynajmniej jeden certyfikat IREB, ISTQB lub TMMI;
b) posiada minimum 5 lat udokumentowanej pracy w branży IT;
c) jest członkiem Stowarzyszenia przynajmniej jeden rok;
Uzyskanie statusu Członka pełnego następuje automatycznie, z chwilą
spełnienia przez daną osobę (członka podstawowego) wszystkich
powyższych wymagań.
Członkostwo honorowe przyznaje w drodze głosowania Walne Zebranie
Członków po analizie wniosku o przyznanie członkostwa honorowego
złożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

treść § 13 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1.

Członek podstawowy ma prawo:
1) wybierać członków władz Stowarzyszenia (czynne prawo wyborcze),
2) uczestniczyć w zebraniach, seminariach i innych nieodpłatnych
wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) korzystać ze zniżek na płatne konferencje organizowane przez
Stowarzyszenie. Wysokość zniżek określana jest odrębną uchwałą lub
regulaminem wydarzenia i podana do publicznej wiadomości,

4)

5)
6)

7)

8)

4)

2.

Członek podstawowy obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) przyczyniania się swoja postawą i działalnością do wzrostu roli,
znaczenia i autorytetu Stowarzyszenia,
4) przestrzegania zasad kodeksu etycznego członka Stowarzyszenia,
5) posiadania, dla celów wymiany informacji ze Stowarzyszeniem,
składania
i odbierania
oświadczeń
woli
w
kontaktach
ze
Stowarzyszeniem oraz wszelkimi jego organami, adresu poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej powinien być zgłoszony
wraz z deklaracją członkowską kandydata, a obowiązek jego
niezwłocznej aktualizacji spoczywa na Członku, pod rygorem uznania
korespondencji za doręczoną. Doręczeniem korespondencji jest
moment wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego.

3.

Członkom pełnym przysługują wszystkie prawa określone w ust. 1 oraz
obowiązki określone w ust. 2 powyżej. Ponadto wyłącznie Członkom
pełnym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybieranym
do organów Stowarzyszenia jakimi są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna).

treść § 14 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1.
2.

5)

korzystać z pomocy Stowarzyszenia, z obiektów i urządzeń
należących do lub będących w dzierżawie Stowarzyszenia, na
zasadach określonych w regulaminach uchwalonych przez Zarząd i w
ramach działań związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
wypowiadać się w sprawach Stowarzyszenia podczas Walnego
Zebrania Członków oraz w ramach wewnętrznych dyskusji członków
Stowarzyszenia (spotkania robocze),
posiadania, dla celów uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków
on line, nadawanego przez Stowarzyszenie zindywidualizowanego dla
każdego Członka Stowarzyszenia ciągu znaków – zwanego dalej
Identyfikatorem elektronicznym,
osobiście lub pisemnie (w tym za pomocą poczty elektronicznej lub
innych form komunikacji elektronicznej) zgłaszać opinie i wnioski
dotyczące działalności Stowarzyszenia. Opinie i wnioski powinny być
zgłaszane Zarządowi Stowarzyszenia i mogą obejmować m.in.
propozycje nowych pomysłów, rozwiązań, usprawnień, informacje
zwrotne na temat skuteczności działań władz Stowarzyszenia oraz
samego Stowarzyszenia,
zaskarżać uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia w sprawach
członkowskich, z wyłączeniem spraw, co do których statut
postanawia inaczej. Do rozpatrywania odwołania właściwą jest
władza nadrzędna nad władzą, która decyzję wydała.

Członek honorowy ma prawa określone w § 13 ust. 1.
Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2, za
wyjątkiem obowiązku opłacania składek.

po § 14 wprowadza się § 141 o następującym brzmieniu:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

6)

Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wyłącznie tym
Członkom Stowarzyszenia, którzy w ramach wolontariatu aktywnie
działają na rzecz Stowarzyszenia.
Poprzez aktywne działanie na rzecz Stowarzyszenia w ramach
wolontariatu, o którym mowa w ustępie powyżej należy rozumieć wszelką
udokumentowaną aktywność, prace na rzecz Stowarzyszenia realizowane
nieodpłatnie w każdym roku kalendarzowym w wymiarze nie niższym 30
godzin.
Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje wyłącznie tym
Członkom
Stowarzyszenia,
którzy
w
roku
kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków
wykonywali udokumentowane aktywne działania na rzecz Stowarzyszenia
w wymiarze nie niższym niż 30 godzin.
Fakt przysługiwania poszczególnym Członkom Stowarzyszenia prawa do
głosu na Walnym Zebraniu Członków w danym roku kalendarzowym
potwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia podejmowana jest najpóźniej do dnia 30 stycznia
każdego roku na podstawie udokumentowanych aktywności każdego
Członka
Stowarzyszenia
zrealizowanych
przez
niego
w
roku
poprzedzającym.
Uchwała stwierdzająca uprawnienie do wykonywania prawa głosu lub
uchwała stwierdzająca brak uprawnienia do wykonywania prawa głosu
doręczana jest każdemu Członkowi Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 20
lutego każdego roku. Doręczenie uchwały następuje poprzez wysłanie jej
na adres e-mail Członka podany do kontaktu ze Stowarzyszeniem.
Zasady rejestrowania i dokumentowania prac wykonywanych na rzecz
Stowarzyszenia określa Zarząd w drodze uchwały.

treść § 19 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1.
2.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie
Stowarzyszenia. zasady nabywania uprawnień do wykonywania prawa
głosu w czasie Walnego Zebrania Członków określone zostały w §141.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu
wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykonanie obowiązku rejestracji
zmian statutu powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

