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Zmiany do
Regulaminu Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
Dotychczasowa treść
§2
1. Klub współpracuje z organizacjami w zakresie
problematyki
będącej
przedmiotem
podobnych
zainteresowań.
2. Klub współpracuje z jednostkami organizacyjnymi
zaangażowanymi w system oceny zgodności, zgodnie
z zakresem swojej działalności – z Polskim Centrum
Akredytacji (PCA) oraz z jednostkami certyfikującymi, w
tym z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA (zwanym
dalej PCBC S.A.) na podstawie porozumienia.
3. Klub współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
(PKN) w zakresie związanym z opracowywaniem
i stosowaniem Polskich Norm dotyczących systemów
zarządzania oraz wyrażaniem opinii i promocją
stosowania innych norm związanych bezpośrednio lub
pośrednio z działalnością Klubu.
4. Klub współpracuje z organizacjami na podstawie
dwustronnych uzgodnień lub porozumień dotyczących
zakresu współpracy.
5. Klub może być członkiem zrzeszeń oraz organizacji
krajowych i zagranicznych, jeżeli członkostwo to sprzyja
realizacji jego celów.
§3
1. Obsługa administracyjna, finansowa, księgowa, kadrowa
prawna Klubu prowadzona jest przez wybrane przez Klub
jednostki.
2. Sekretariat Klubu jest prowadzony w siedzibie PCBC S.A.
w Warszawie.
§ 13
Zarząd
1. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie między
Walnymi Zgromadzeniami.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, co najmniej 1
Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie
Zarządu w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Wybór:
3.1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w
głosowaniu tajnym.
3.2. w uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyboru
w trybie jawnym,
3.3. Walne Zgromadzenie, w odrębnym głosowaniu,
wybiera Prezesa Zarządu, a następnie członków
Zarządu,
3.4. na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje
podziału funkcji,
3.5. PCBC S.A. deleguje swojego przedstawiciela do
Zarządu Klubu.
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
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Treść po zmianach
§2
Klub współpracuje z organizacjami w zakresie problematyki
będącej przedmiotem podobnych zainteresowań.
Klub współpracuje z jednostkami organizacyjnymi
zaangażowanymi w system oceny zgodności, zgodnie
z zakresem swojej działalności – z Polskim Centrum
Akredytacji (PCA) oraz z jednostkami certyfikującymi
na podstawie porozumienia.
Klub współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
(PKN) w zakresie związanym z opracowywaniem
i stosowaniem Polskich Norm dotyczących systemów
zarządzania oraz wyrażaniem opinii i promocją
stosowania innych norm związanych bezpośrednio lub
pośrednio z działalnością Klubu.
Klub współpracuje z organizacjami na podstawie
dwustronnych uzgodnień lub porozumień dotyczących
zakresu współpracy.
Klub może być członkiem zrzeszeń oraz organizacji
krajowych i zagranicznych, jeżeli członkostwo to sprzyja
realizacji jego celów.

§3
Obsługa administracyjna, finansowa, księgowa, kadrowa
prawna Klubu prowadzona jest przez wybrane przez Klub
jednostki.

§ 13
Zarząd
1. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie między
Walnymi Zgromadzeniami.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, co najmniej 1
Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie
Zarządu w liczbie określonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Wybór:
3.1 Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym.
3.2 w uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu wyboru
w trybie jawnym,
3.3 Walne Zgromadzenie, w odrębnym głosowaniu,
wybiera Prezesa Zarządu, a następnie członków
Zarządu,
3.4 na pierwszym posiedzeniu Zarząd dokonuje
podziału funkcji.
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Zarząd Klubu PF ISO 9000
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
Istnieje od 1991 roku
Sekretariat: ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
tel./fax: /+48/ 22 842 54 21
e-mail: pfiso@pfiso9000.pl; www.pfiso9000.pl

Obsługa Finansowa: Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
NIP: 521-32-70-341
Konto Klubu: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-950 Warszawa
Nr: 08 1240 6175 1111 0000 4565 7946

