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Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym absolwentów oraz czynnych i
emerytowanych nauczycieli akademickich Politechniki Wrocławskiej.
Art. 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest
Wrocław.
Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Art. 4
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
Art. 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji naukowych,
technicznych i gospodarczych.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Art. 6
Celami Stowarzyszenia są:
a) kształtowanie i zachowanie więzi pomiędzy Politechniką Wrocławską, jej nauczycielami
akademickimi oraz absolwentami,
b) zapewnienie współuczestnictwa doradczego absolwentów w procesie programowania
dydaktyki uczelni,
c) współdziałanie z uczelnią w pomocy naukowej i samokształceniowej dla członków, w
szczególności w zakresie studiów podyplomowych i uzyskiwania stopni naukowych,
d) opieka nad absolwentami Politechniki Wrocławskiej wchodzącymi w życie zawodowe,
e) utrzymywanie szczególnych więzi z absolwentami zamieszkałymi za granicą,
f) utrzymywanie więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami Uczelni ze wszystkich okresów jej
istnienia,
g) pozyskiwanie środków na rzecz Stowarzyszenia i Uczelni,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz władzami administracyjnymi, i
samorządowymi Miasta Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego,
i) stworzenie więzi i kształtowanie relacji pomiędzy Uczelnią a przemysłem, izbami
przemysłowymi, parkami technologicznymi i przemysłowymi i strefami ekonomicznymi,
j) wsparcie członków Stowarzyszenia w procesie komercjalizacji ich badań naukowych.
Art. 7
1. Stowarzyszenie realizuje określone w Art. 6 cele poprzez:
a) organizowanie Walnych Zebrań, a ponadto zjazdów koleżeńskich i naukowych swych
członków oraz publikowanie referatów wygłaszanych na tych zjazdach i innych materiałów,
b) opiekę nad studentami Politechniki Wrocławskiej, w szczególności podczas odbywania praktyk
oraz staży,
c) utrzymywanie wielostronnych kontaktów z obcokrajowcami, absolwentami Uczelni,
d) stałą współpracę z Politechniką Wrocławską oraz organizacjami akademickimi na terenie
Uczelni,
e) wspieranie, w porozumieniu z Politechniką Wrocławską, działalności naukowej swoich
członków i studentów tej uczelni poprzez przyznawanie stypendiów i nagród, organizowanie
konkursów,

f)

organizowanie konferencji, kursów, odczytów, pogadanek, zebrań towarzyskich, wycieczek
naukowych,
g) współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi absolwentów uczelni – w kraju i za granicą,
h) aktywizację współpracy uczelni z przemysłem w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań
technologicznych, innowacji w organizacji i zarządzaniu oraz komercjalizacji wyników badań
naukowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić w celu realizacji zadań statutowych działalność gospodarczą w
zakresie:
a) działalność wydawniczą w tym wydawanie książek (PKD 22.11.Z) i innych wydawnictw
periodycznych (PKD 22.13.Z) i nieperiodycznych (PKD 22.15.Z), poligrafii (PKD 22.22.Z),
reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
b) sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A),
c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
d) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(PKD73.10.H),
e) doradztwa w zakresie zarządzania i działalności gospodarczej (PKD 74.14.A),
f)
badanie i analizy techniczne (PKD74.30.Z),
g) organizacji targów, wystaw, konferencji i kongresów (PKD 74.87. A),
h) kształcenia i dokształcania specjalistów (PKD 80.42.B),
i)
innej działalności informacyjnej i reklamowej (PKD 91.11.Z),
reprezentowanie interesów swoich członków przed instytucjami i urzędami Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej,
prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych na rzecz rozwoju Politechniki Wrocławskiej
i szkolnictwa akademickiego o profilu inżynierskim.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci Politechniki Wrocławskiej oraz osoby, które
swoim działaniem przyczyniają się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Art.9
Art. Członkiem zwyczajnym może być:
a) każdy, kto uzyskał lub nostryfikował dyplom w Politechnice Wrocławskiej,
b) każdy nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej.
Art. 10
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podejmowanej zwykłą
większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz dowodu dokonania wpłaty
członkowskiej. Dopuszcza się elektroniczną formę składania deklaracji.
Art. 11
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna (instytucja,
stowarzyszenie), deklarująca wpłacanie określonych sum na cele Stowarzyszenia, którą Zarząd
przyjmie w grono członków wspierających.
2. Członek wspierający - osoba prawna - działać może w Stowarzyszeniu z głosem doradczym,
poprzez swojego przedstawiciela.
Art. 12
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu, spośród osób, które położyły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia oraz dla
Uczelni.

2. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie podejmuje bezwzględną większością głosów.
3. Prawa i obowiązki członków honorowych są takie same jak członków zwyczajnych.
Art. 13
Każdy członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
a) uczestniczenia w każdego rodzaju pracach i zebraniach członków i zabierania głosu we
wszystkich omawianych sprawach,
b) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
d) pisemnego przedstawienia Zarządowi wniosków na porządek obrad walnego zebrania,
przynajmniej na jeden tydzień przed jego terminem.
Art. 14
Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy:
a) uczęszczanie na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenia
b) przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz wypełnianie
powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
c) popieranie wszelkich poczynań Stowarzyszenia zmierzających do osiągnięcia jego celów,
d) opłacanie składek członkowskich. Wysokość, zasady i tryb opłacania składek określi odrębną
uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
Art. 15
Utrata praw członkowskich następuje przez:
a) skreślenie po pisemnym zawiadomieniu Stowarzyszenia o dobrowolnym wystąpieniu,
b) zawieszenie w prawach członka prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za
działalność na szkodę Stowarzyszenia. Członkowi zawieszonemu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania,
c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych,
d) wykreślenie w przypadku śmierci członka Stowarzyszenia.
Art. 15 a
W przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez dwa okresy składkowe (24 miesiące)
członkostwo ustaje. Może ono być wznowione po opłaceniu zaległych składek.
Art. 16
Członka, który został skreślony z listy członków Stowarzyszenia na podstawie postanowień art. 15,
ust.a), można ponownie przyjąć do Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 17
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa trzy lata.

a. Walne Zebranie
Art. 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
2. Walne Zebranie może być: zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 19
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku w celu złożenia sprawozdania
z całorocznej działalności i w razie potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład
Zarządu. Co trzy lata ustępujący Zarząd zwołuje Walne Zebranie dla uzyskania absolutorium oraz
wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Art. 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 50. Członków.
2. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest sprawa, dla której
zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez
Zarząd żądania na piśmie (punkty b i c).
Art. 21
Zwołanie Walnego zebrania następuje przez podanie do publicznej wiadomości terminu, miejsca i
porządku obrad. Zawiadomienie członków winno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
Art. 22
Walnemu Zebraniu przewodniczy jeden z członków Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie.
Art. 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
b) zatwierdzanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania oraz uchwalanie regulaminu i
porządku obrad,
c) wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, w tym przewodniczącego i pozostałych
członków Zarządu,
d) wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) nadawanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu godności członka honorowego oraz
godności honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia,
f) zatwierdzanie planu prac, preliminarza budżetowego i sprawozdań Zarządu,
g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h) rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu i Sądu
Koleżeńskiego
i) uchwalanie zmian Statutu,
j) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
k) postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) postanowienie o wykluczeniu członków Stowarzyszenia w trybie Art. 15 lit. b,
m) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i
zobowiązań Stowarzyszenia oraz załatwiania wszelkich aktów prawnych,
n) decydowanie o sprawach nie ujętych statutem Stowarzyszenia.
Art. 24
1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bez względu na liczbę obecnych
bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących Art. 23 lit. e, i, k, które to
uchwały wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
2. Głosowania są jawne, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej. Wybór władz Stowarzyszenia
odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

b. Zarząd
Art. 25
1. Zarząd składa się z przewodniczącego, pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego, sekretarza,
skarbnika oraz członków Zarządu w liczbie nie większej niż 12,
2. Przewodniczącego i dalszych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Stowarzyszenia na
okres trzyletni.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera, zwykłą większością głosów, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
4. Czynności Zarządu normuje statut Stowarzyszenia i regulamin działania Zarządu.
Art. 26
1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organizacji pozarządowych i międzynarodowych oraz
władz administracyjnych i samorządowych,
b) przyjmowanie członków indywidualnych i wspierających,
c) zwoływanie Walnych Zebrań
d) przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie
e) sporządzanie sprawozdań, planów pracy Zarządu oraz projektów preliminarzy budżetowych
f) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
h) zawieranie wszelkich umów, a także zaciąganie zobowiązań imieniem Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem z Art. 23 lit. m,
i) załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności korespondencji,
rachunkowości i ewidencji członków,
j) powoływanie zespołów tematycznych realizujących zadania na rzecz Stowarzyszenia i
Uczelni,
k) powoływanie członków Kapituły odznaki Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej.
l) Powołanie i określenie zasad działania Wydziałowych Kół Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Wrocławskiej.
3. Do bieżącego prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia
Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którym kieruje Dyrektor Biura.
Art. 27
1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz przewodniczący, jego zastępcy lun osoby upoważnione
przez Zarząd.
2. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz podpisują przewodniczący, jego zastępcy lub
sekretarz.
3. Zobowiązania majątkowe podpisują przewodniczący lub upoważniony zastępca oraz skarbnik.
Art. 28
1.
2.
3.
4.

Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 jego członków.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Z obrad Zarządu spisuje się protokoły.
Członek Zarządu, którego sprawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu, nie może brać
udziału w głosowaniu dotyczącym tej sprawy.
Art. 29

Zarząd przedkłada co roku na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności, sprawozdanie
finansowe oraz do zatwierdzenia preliminarz budżetowy na następny rok.

c. Komisja Rewizyjna
Art. 30
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybranych przez Walne
Zebranie na okres kadencji.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnych organów wykonawczych
Stowarzyszenia.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona jej członkowie.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.
Art. 31
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu Stowarzyszenia, przestrzeganiem
przez Zarząd statutu oraz uchwał Walnego Zebrania.
2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie dokumenty
finansowe Stowarzyszenia, a w każdym czasie może dokonywać rewizji tych dokumentów.
3. Komisja Rewizyjna może zażądać w każdej chwili od zarządu wyjaśnień dotyczących działalności
Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach
Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z każdej dokonanej kontroli.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu kończącym kadencją sprawozdanie z
własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

d. Sąd Koleżeński
Art. 32
Do Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie wszelkich zatargów wynikłych między członkami
Stowarzyszenia na tle osobistym, zatargów między członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
zatargów między Zarządem i Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie zarzutów natury etycznej
podnoszonym przeciwko członkom.
Art. 33
1. Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego i czterech członków wybranych przez walne
Zebranie na okres kadencji.
2. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie, w trybie
przewidzianym dla statutu.
4. Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem przewodniczącego Stowarzyszenia.
Art. 34
Sankcje Sądu Koleżeńskiego są następujące:
a) upomnienie,
b) ostrzeżenie,
c) nagana,
d) zawieszenie w prawach członka,
e) zawieszenie w prawach członka z wnioskiem do Walnego Zebrania o wykluczenie ze
Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
Art. 35
Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać majątek, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy
i zaciągać zobowiązania.
Art. 36
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) ruchomości,
b) nieruchomości
c) fundusze.

Art. 37
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) dotacje
b) darowizny,
c) inne fundusze.
Art. 38

1. Gospodarka finansowa i majątkowa należy do kompetencji Zarządu, z tym że musi się mieścić w
ramach budżetu i upoważnień uchwalonych przez Walne Zebranie.

2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 39
Zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może uchwalić Walne Zebranie większością 2/3
głosów obecnych, zgodnie z Art. 23 lit. i, k.
Art. 40
Walne Zebranie rozwiązujące Stowarzyszenie powinno powziąć uchwałę co do przeznaczenia
majątku, sposobu likwidacji i wybrać organ likwidacyjny.

