
STATUT 

STOWARZYSZENIA UŻYTKOWNIKÓW SQL SERVER PLSSUG 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Użytkowników SQL Server PLSSUG zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie 
niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiadającym osobowość prawną. 

§2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.  

2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 
swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji, o ile nie 
ograniczy to jego samorządności, indywidualnego charakteru oraz niezależności i swobody 
w wyborze działań dla realizacji jego statutowych celów. 

§4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

§5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział 2 

Cele i środki działania 

 

§6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. informowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników technologii Microsoft SQL 
Server o funkcjonowaniu, rozwoju oraz nowych rozwiązaniach systemu Microsoft 
SQL Server i innych systemów informatycznych; 

2. ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń między użytkownikami systemu 
Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych; 

3. przekazywanie producentom systemu Microsoft SQL Server i innych systemów 
informatycznych opinii i sugestii jego użytkowników; 



4. popieranie działalności edukacyjnej w dziedzinie zastosowania tego systemu 
Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych. 

§7 

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: 

1. organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo- 
technicznych; 

2. członkostwo w odpowiednich organizacjach międzynarodowych; 

3. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 

4. kontakty z firmą Microsoft; 

5. inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z 
zainteresowanymi instytucjami w kraju i zagranicą; 

6. działalność wydawniczą, szkoleniową oraz organizowanie wystaw. 

§8 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest: 

1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 
82.30.Z), 

2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 

3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 

4. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 
62.03.Z), 

5. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych (PKD 62.09.Z), 

6. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z), 

7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 
85.59.B), 

8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji jego celów 
statutowych.  

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki członków 

 

§9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 



1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

§10 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, która:  

1. przedstawi pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia; 

2. złoży na piśmie deklarację członkowską. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały. 

3. Osobie, której odmówiono prawa członkostwa przysługuje prawo odwołania się od 
odmownej uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków, na zasadach 
określonych w § 15 Statutu. 

§11 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia; 

2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

3. przyczyniania się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia; 

4. popierania i realizowania celów Stowarzyszenia; 

5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

§12 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia. 

§13 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Członkiem wspierającym może być również osoba fizyczna. 

3. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia na 
podstawie uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.   

4. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem. 

5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, 
wymienionych w §12 p. 2-4 Statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 



6. Członek wspierający może brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. 

1. Członek wspierający zobowiązany jest do: 

2. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,  

4. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

§14 

 Utrata członkostwa następuje na skutek:  

1. pisemnej rezygnacji członka, złożonej do Zarządu; 

2. wykluczenia członka uchwałą Zarządu; 

3. skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z powodu 
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 
zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy; 

4. śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne; 

5. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne; 

6. prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne. 

§15 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka lub skreślenia z listy członków, 
członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od 
dnia doręczenia mu uchwały Zarządu. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków; uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w 
wyniku rozpatrzenia odwołania ma charakter ostateczny. 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

 

§16 

Władzami Stowarzyszenia są :  

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

§17 

Do władz wybieralnych Stowarzyszenia są wybierani tylko jego członkowie zwyczajni. 

§18 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a wybory do władz 
odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 



§19 

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

§20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego 
własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 członków zwyczajnych lub na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku i może obradować tylko nad 
sprawami, dla których zostało zwołane.  

5. O Walnym Zebraniu Członków oraz o porządku obrad członkowie powinni zostać 
powiadomieni nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zebrania. 

6. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą 
kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest również zwołanie 
Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej z 
potwierdzeniem zwrotnym, wysyłanej na adresy wskazane na piśmie przez członków. 

7. Dla skuteczności obrad Walnego Zebrania Członków winna w nim uczestniczyć co 
najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w 
drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

8. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z 
głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni 
goście. 

9. Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. 

10. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie wytycznych dotyczących programu działania Stowarzyszenia; 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków i sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej: 

3) rozpatrywanie wniosków uczestników Walnego Zebrania Członków; 

4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia; 

5) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu 
Zarządowi; 

7) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków; 

8) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność władz 
Stowarzyszenia; 

9) uchwalanie zmian w Statucie; 



10)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i 
przeznaczeniu jego  majątku lub o połączeniu z inna organizacją; 

11)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

11. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności: 

1)  transmisję obrad walnego zebrania w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie 
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zebrania, przebywając w miejscu innym niż 
miejsce obrad walnego zebrania; 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
walnego zebrania. 

12. Udział członków w Walnym Zebraniu Członków może podlegać jedynie wymogom i 
ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji członka i zapewnienia 
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 

§21 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż pięciu członków, w tym 
Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

3. Pierwszy skład Zarządu może być powołany przez Zebranie Założycielskie. 

4. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej cztery razy w 
roku. 

5. Posiedzenie Zarządu może zwołać Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek innego 
członka Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej; w takim przypadku pozostali 
członkowie Zarządu muszą być skutecznie poinformowani o czasie i miejscu 
posiedzenia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. W posiedzeniu Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu; z głosem doradczym w 
posiedzeniu Zarządu uczestniczyć mogą członkowie Komisji Rewizyjnej oraz 
zaproszeni przez członków Zarządu goście. 

7. Dla skuteczności obrad posiedzenia Zarządu winna w nim uczestniczyć więcej niż 
połowa członków Zarządu; w przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos 
Prezesa Zarządu. 

8. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej, oznaczane datą i podpisywane przez 
wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. 

9. Do Zarządu Stowarzyszenia należą: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2) formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem 
wytycznych przedstawionych przez Walne Zebranie Członków; 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 



4) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, w tym obrót majątkiem 
Stowarzyszenia i kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia; 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

6) podejmowanie uchwał dla realizacji celów statutowych; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków; 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

§22 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń 
woli upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

§23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, 
wybieranych przez Walne Zebranie Członków.  

3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej może być powołany przez Zebranie założycielskie. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

2) kontrolowanie działalności Zarządu, 

3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zebrania Członków, 

5) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym 
Zebraniu Członków; 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

5. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają co najmniej dwa razy w roku. O terminie i 
miejscu posiedzenia Komisji Rewizyjnej jej członkowie są powiadamiani przez 
Przewodniczącego Komisji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

7. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia przez 
członka Komisji Rewizyjnej, może on zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej w każdym 
czasie. 

8. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczą członkowie Komisji Rewizyjnej. Mogą w 
nim uczestniczyć również członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu. 

9. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

10. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej, oznaczane datą i podpisywane przez 
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. 



11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

§24 

1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. 

2. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

Rozdział 5 

Majątek i fundusze. 

 

§25 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

1. ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających, 

2. z dochodów z działalności gospodarczej,  

3. z dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

4. dotacji, subwencji oraz ofiarności publicznej, 

5. darowizn, spadków i zapisów, 

6. z wszelkich innych źródeł, dozwolonych przepisami prawa. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe. 

§26 

Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków:   

1. w pierwszym terminie - większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

2. w drugim terminie - zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§27 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§28 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa.  


