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STATUT 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej”, zwane w dalszym ciągu 

niniejszego statutu „Towarzystwem”. 

§ 2 

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Opole. 

§ 3 

Towarzystwo ma osobowość prawną, używa pieczęci podłużnej  z napisem „Towarzystwo Przyjaciół 

Politechniki Opolskiej” oraz logotypu zatwierdzanego przez Zarząd. Towarzystwo może mieć znaczek 

organizacyjny i wydawać legitymacje członkowskie. Wzór znaczka i legitymacji ustala Zarząd.  

§ 4 

Działalność Towarzystwa oparta jest na obowiązujących przepisach prawa o stowarzyszeniach oraz 

postanowieniach statutu. Towarzystwo jest otwarte dla każdego, kto uznaje cele i zasady Towarzystwa 

oraz aktywnie uczestniczy w jego działalności. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 5 

Celem Towarzystwa jest:  

1. Promocja osiągnięć Politechniki Opolskiej oraz dokonań jej pracowników i studentów, a także 

wspieranie władz Uczelni w działaniach na rzecz jej rozwoju. Towarzystwo dąży do zwiększenia 

liczby przyjaciół Uczelni, integracji środowiska akademickiego oraz budowania więzi  

z absolwentami opolskiej uczelni technicznej.  
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2. Niesienie pomocy Uczelni w usuwaniu trudności natury materialnej (m. in. przez udzielenie pomocy 

w budowie nowych obiektów, pomoc w wyposażeniu biblioteki, akademików, laboratoriów i 

warsztatów w aparaturę i inne urządzenia, pomoc w akcji wydawniczej, a także w rozwiązywaniu 

doraźnych spraw finansowych związanych z potrzebami organizacyjnymi Uczelni, itp.). 

3. Niesienie pomocy pracownikom, studentom, kandydatom na studia oraz innym osobom znajdującym 

się w ciężkiej sytuacji materialnej w wyniku niewystarczających środków do życia, klęski 

żywiołowej, wojny, powodzi lub innych zdarzeń losowych, w postaci środków pieniężnych jak i 

niepieniężnych. 

4. Niesienie pomocy społecznej na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności 

charytatywnej. 

5. Promocji i organizacji wolontariatu. 

 

§ 6 

Towarzystwo realizuje swoje cele m. in. poprzez: 

1. Stałą współpracę z władzami Uczelni oraz zaangażowanie Towarzystwa w bieżące sprawy Uczelni. 

2. Prowadzenie działalności informacyjnej o osiągnięciach badawczych, naukowych, dydaktycznych, 

sportowych i kulturalnych pracowników i studentów Uczelni. 

3. Popularyzację działalności Towarzystwa. 

4. Integrację działań osób i instytucji na rzecz wzmocnienia pozycji Uczelni oraz jej materialnego 

wsparcia. 

5. Integrację osób zainteresowanych utrzymywaniem kontaktów z Uczelnią oraz pielęgnowaniem jej 

tradycji, podtrzymywanie kontaktów z absolwentami Uczelni, budowanie solidarności koleżeńskiej 

absolwentów oraz propagowanie zasad etycznego postępowania. 

6. Współudział w organizowaniu sympozjów, konferencji naukowych oraz spotkań z przedstawicielami 

gospodarki i biznesu. 

7. Współudział w organizacji spotkań absolwentów Uczelni. 

8. Wszelkie działania mające na celu zdobycie środków finansowych przeznaczonych na cele statutowe. 

9. Udzielanie oraz przyjmowanie wszelkiego rodzaju darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji. 

10. Fundowanie stypendiów naukowych, a w szczególności stypendium im. Prof. Oswalda Matei. 
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Rozdział III 

Członkowie Towarzystwa – prawa i obowiązki 

 

§ 7 

1. Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie  dzielą się na zwyczajnych, 

wspierających i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel, który złoży deklarację 

członkowską i przyjmie warunki określone niniejszym statutem. 

 

§ 8 

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które opłacają rocznie co najmniej 10-

krotną składkę członka zwyczajnego. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki 

członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

 

§ 9 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie osobom wybitnie zasłużonym dla Uczelni  

i Towarzystwa na wniosek Zarządu. 

 

§ 10 

Do przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających uprawniony jest Zarząd Towarzystwa na 

wniosek osoby prawnej lub fizycznej ubiegającej się o przyjęcie. 

 

§ 11 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 

1. Uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wyboru i wybieralności do władz 

Towarzystwa. 

2. Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo. 

 

§ 12 

Członek Towarzystwa ma obowiązek: 

1. Udziału w realizacji celów Towarzystwa. 



str. 4 

 

2. Regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie. 

3. Przestrzegania statutu Towarzystwa. 

 

§ 13 

1. Utrata praw członkowskich następuje przez: 

a) wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Towarzystwa po uregulowaniu wszystkich 

zobowiązań wobec Towarzystwa; 

b) wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą zwykłą większością głosów, z powodu 

zalegania z płatnościami składek; 

c) wykluczenie uchwałą Zarządu Towarzystwa większością 2/3 głosów za czyn niehonorowy, 

działanie na szkodę Towarzystwa lub naruszenie postanowień statutu; 

d) utratę zdolności do działań prawnych. 

2. Od decyzji o wykreśleniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 

 

§ 14 

Towarzystwo działa poprzez swoich członków a władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Sąd Koleżeński. 

Władze Towarzystwa wybierane są na okres 3 lat. 

§ 15 

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, jest najwyższą władzą 

Towarzystwa i ma następujący zakres działania: 

a) ustala cele i kierunki działalności Towarzystwa; 

b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania i wnioski Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego; 
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c) udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

d) podejmuje uchwały w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, kupna, sprzedaży, zmiany  

i obciążenia nieruchomości; 

e) dokonuje wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, i Sądu Koleżeńskiego oraz 

uzupełnienia składu tych organów w tym samym trybie; 

f) nadaje godność członka honorowego Towarzystwa; 

g) uchwala statut oraz jego zmiany; 

h) ustala wysokość składek członkowskich; 

i) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa; 

j) podejmuje decyzje w innych sprawach, które z uwagi na swą wagę wymagają przejawu woli 

całego Towarzystwa; 

k) przyjmuje bilans. 

2. Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w formie protokolarnej uchwały, zwykłą większością 

głosów uczestników Walnego Zgromadzenia, przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do 

głosowania.  

3. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest 

zwoływane na mocy decyzji Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 

liczby członków, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania. Zarząd zawiadamia 

o terminie zebrania przynajmniej na 7 dni przed jego zwołaniem, podając zarazem porządek obrad. 

4. Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym terminie przy zachowaniu kworum 2/3 liczby 

członków, a w przypadku braku kworum w terminie drugim przy obecności faktycznej liczby 

członków na zebraniu. 

5. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.  

6. W uzasadnionych przypadkach głosowanie może odbywać się z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

§ 16 

Zarząd 

1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Towarzystwa w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
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2. W skład Zarządu wchodzą prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członek. Wiceprezesem jest 

aktualnie urzędujący Rektor Politechniki Opolskiej. 

3. Posiedzenia zwołuje prezes Zarządu, co najmniej raz na kwartał lub w zależności od potrzeb – 

częściej. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków. 

Posiedzenia są protokołowane. W razie równej liczby głosów prezesowi przypada głos rozstrzygający. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 

b) opracowanie planu działalności, sprawozdań, wniosków; 

c) gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa; 

d) wykonywanie poleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej; 

e) przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników etatowych w ramach zatwierdzonego 

rocznego planu etatów i funduszu płac; 

f) przyjmowanie członków Towarzystwa. 

5. Dokumenty związane z majątkiem i finansami Towarzystwa podpisują: 

− z jednej strony prezes Zarządu, jego zastępca lub sekretarz; 

− z drugiej strony skarbnik. 

Dla ważności oświadczenia woli Zarządu konieczny jest podpis prezesa lub jego zastępcy łącznie  

z podpisem sekretarza. 

§ 17 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Towarzystwa ze 

szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej  

w szczególności należy: 

a) nadzór i kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa oraz jego organów; 

b) dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa; 

c) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków  

o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wydawanie poleceń 

pokontrolnych; 

d) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach 

Zarządu. 
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3. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres  

3 lat. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz do  roku i są protokołowane. 

 

§ 18 

Sąd Koleżeński 

1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat i składa się z 2 członków. 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów między członkami o charakterze 

honorowym i etycznym związanych z Działalnością Towarzystwa. 

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 

 

Rozdział V 

Gospodarka finansowa i majątek Towarzystwa 

 

§ 19 

1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości i ruchomości oraz funduszów uzyskanych z: 

a) składek członków; 

b) dochodów uzyskanych z organizowanych przez Towarzystwo imprez; 

c) z działalności gospodarczej, z której dochody służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie 

mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Towarzystwa. 

2. Towarzystwo może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, jeśli służy to realizacji jego 

celów statutowych. 

3. Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest w ramach uchwalonego przez Zarząd rocznego 

planu pracy. 

 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 

§ 20 

1. Uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 

2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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2. Uchwała o rozwiązaniu  Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ rejestracyjny  

i winna określać przeznaczenie pozostałego majątku Towarzystwa. 

 

§ 21 

Władze Towarzystwa działające zgodnie z przepisami dotychczasowymi stają się organami Towarzystwa 

w rozumieniu przepisów niniejszego statutu. 

 

§ 22 

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia oraz zarejestrowania. 

 


