Statut Polska Grupa Użytkowników DB2
Rozdział I
Postanowienia ogólne:
1. Polska Grupa Użytkowników DB2, zwana dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie
ustawy z dnia7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
3. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Dla realizacji celów statutowych możliwa
jest również działalność na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa tychże.
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych
o zbliżonym charakterze działania.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji:
1. Cele Stowarzyszenia są następujące:
a. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wśród użytkowników
i potencjalnych użytkowników systemu bazodanowego DB2,
b. rozpowszechnianie wiedzy o sposobach funkcjonowania i nowych
rozwiązaniach w systemie DB2 oraz oprogramowaniu narzędziowemu do DB2,
c. wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy użytkownikami,
d. współpraca z producentem bazy danych DB2 firmą IBM w zakresie
przekazywania sugestii i propozycji od użytkowników,
e. współpraca z producentami oprogramowania dla bazy danych DB2 oraz
producentów oprogramowania narzędziowego do DB2 w zakresie
przekazywania sugestii i propozycji od użytkowników.
2. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
a. Organizowanie seminariów, spotkań i konferencji o charakterze naukowo‐
technicznym.
b. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w szczególności
w Międzynarodowej Grupie Użytkowników DB2 – IDUG.
c. Współpracę z innymi Regionalnymi Grupami Użytkowników DB2 związanymi
z IDUG.
d. Współpracę z firmami (szczególnie związanymi z technologią DB2 od strony
produkcji oprogramowania, czy też od strony edukacji).
3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków
zwyczajnych, do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być także zatrudniani

pracownicy. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby
nienależące do Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki:
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoba
prawna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. Zwyczajnych,
b. Wspierających.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży
deklarację przystąpienia, w formie pisemnej na ręce członka Zarządu lub
elektronicznej na adres Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje
Zarząd w formie uchwały, na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba prawna, która
złoży deklarację przystąpienia, w formie pisemnej lub elektronicznej , oraz zaoferuje
wsparcie finansowe lub organizacyjne. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje
Zarząd w formie uchwały, na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
5. Członkowie zwyczajni mają:
a. Prawo:
i. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
ii. Korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
iii. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b. Obowiązek:
i. Regularnego opłacania składek członkowskich,
ii. Uczestnictwa w walnym zgromadzeniu członków,
iii. Czynnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
iv. Przestrzegania uchwał i statutu Stowarzyszenia,
6. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego, poza
tym ich prawa są takie jak członków zwyczajnych. Członkowie wspierający mają
obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia oraz przestrzegania
uchwał i statutu Stowarzyszenia.
7. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a. Rozwiązania Stowarzyszenia,
b. Śmierci członka,
c. Rezygnacji na piśmie złożonej na ręce Zarządu,
d. Wykluczenia przez Zarząd wskutek:
i. Nieprzestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia,

8. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a. Rozwiązania Stowarzyszenia,
b. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
c. Utraty osobowości prawnej,
d. Wykluczenia przez Zarząd wskutek:
i. Niewywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia,
ii. Działalności niezgodnej ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
9. Od decyzji Zarządu wykluczającej ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie
w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji w formie pisemnej lub
elektronicznej wraz z uzasadnieniem. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia:
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Mogą brać
w nim udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający –
z głosem doradczym. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a. Ustalanie kierunków rozwoju i działalności Stowarzyszenia,
b. Uchwalanie zmian statutu,
c. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
h. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu
45 dni po dacie złożenia wniosku przez Komisje Rewizyjną lub 1/3 ogólnej liczby
członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może

obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. O planach Walnego
Zgromadzenia członkowie powinni być powiadomieni:
a. na 3 miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzania,
b. najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów:
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych, lub w przypadku braku kworum
b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Drugi termin uchwalania danej uchwały musi mieć miejsce w odrębnym Walnym
Zgromadzeniu.
5. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa oraz 2 do 5 członków, wybranych przez
Walne Zgromadzenie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ustala podział
funkcji między członkami, oraz udziela im pełnomocnictw do występowania w
imieniu Stowarzyszenia w sprawach finansowych.
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a. Kierowanie pracą Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał,
b. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c. Zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej,
d. Przyjmowanie i wykluczanie członków,
e. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy jego członków, zaś w przypadku równej liczby głosów, decyduje
głos Prezesa.
8. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Kontrola
przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi
co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu. oraz pozostawać w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami
Zarządu.
9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. Ocena pracy Zarządu,
c. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną
działalności Stowarzyszenia,
d. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
Zarządowi,

e. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w
razie jego bezczynności,
f. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jej członków.
11. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. W przypadku ustąpienia
członka władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo
uzupełnienia składu do wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia:
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie,
b. Darowizny, zapisy, dotacje, sponsoring,
c. Dochody z działalności własnej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczona wyłącznie na realizację
celów statutowych.
4. Decyzje majątkowe dotyczące Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia:
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia jego majątku większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

