
STATUT 

TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ 

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 

Uchwalony 16 lutego 2001 r. na Zebraniu Założycielskim, wraz ze 

zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie 8 grudnia 2005 r. i ze zmianami 

uchwalonymi przez Walne Zebranie 28 czerwca 2010 oraz zmianami 

uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zebranie 29 grudnia 2014 r. 

/ Tekst jednolity /
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Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1  

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, zwane dalej "Towarzystwem", 

jest trwałym, dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem działającym we wszystkich sprawach 

gospodarki, kultury i życia społecznego. 

§ 2  

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin. 

§ 3  

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może 

zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami kraju. 

§ 4  

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa 

o stowarzyszeniach i od chwili zarejestrowania posiada osobowość prawną. 

§ 5  

Towarzystwo ma prawo używania odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Towarzystwo może posiadać i posługiwać się swoim znakiem graficznym (logo). 

Rozdział II Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji 

§ 6  

Celem Towarzystwa jest: 

1) Zbliżanie społeczeństwa i społeczności lokalnej do spraw Politechniki Lubelskiej, jej 

pracowników i studentów oraz przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju Uczelni 

i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. 
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2) Krzewienie tradycji Politechniki Lubelskiej oraz popularyzacja jej działalności 

i osiągnięć w społeczeństwie i społeczności lokalnej. 

3) Promowanie Politechniki Lubelskiej w społeczności lokalnej, w kraju i za granicą. 

4) Niesienie pomocy Politechnice Lubelskiej w rozwoju jej bazy materialnej oraz udzielanie 

pomocy we wszystkich innych, istotnych dla jej rozwoju sprawach. 

5) Niesienie pomocy młodzieży studiującej i udzielanie jej wsparcia finansowego 

w prowadzonej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej. 

6) Umacnianie i rozwijanie więzi absolwentów i przyjaciół Politechniki Lubelskiej 

z Uczelnią. 

§ 7  

Powyższe cele Towarzystwo może realizować poprzez: 

1) Współdziałanie w organizowaniu konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, 

innych przedsięwzięć naukowych, zjazdów absolwentów Politechniki Lubelskiej, itp. 

2) Organizowania różnych form kształcenia, w szczególności dla członków Towarzystwa 

i absolwentów Uczelni. 

3) Integrowanie członków Towarzystwa poprzez udział w organizacji różnych form 

działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej. 

4) Gromadzenie informacji o karierach zawodowych absolwentów Politechniki Lubelskiej 

oraz wspieranie współpracy i wzajemnej pomocy członków Towarzystwa. 

5) Finansowanie programów dydaktycznych, naukowych i badawczych. 

6) Tworzenie funduszy stypendialnych.. 

7) Własną działalność wydawniczą oraz kolportowanie prasy i innych wydawnictw Uczelni. 

8) Przekazywanie darowizn, dotacji i subwencji. 

9) Współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnym do Towarzystwa 

zakresie działania. 

10) Zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju naukowego 

i gospodarczego oraz promocji regionu. 
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Rozdział III Współpraca z innymi organizacjami 

§ 8  

W celu realizacji swoich celów statutowych i na warunkach określonych w niniejszym Statucie 

Towarzystwo może należeć do innych organizacji krajowych, zagranicznych lub 

międzynarodowych albo uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych. 

§ 9  

Wniosek o przystąpieniu Towarzystwa do innej organizacji krajowej, zagranicznej lub 

międzynarodowej albo podmiotu gospodarczego sporządza zarząd Towarzystwa i przedkłada go 

wraz z uzasadnieniem na najbliższym Walnym Zebraniu członków. 

§ 1 0  

Uchwałę o przystąpieniu Towarzystwa do innej organizacji krajowej, zagranicznej lub 

międzynarodowej albo o uczestnictwie w innych podmiotach gospodarczych podejmuje Walne 

Zebranie członków zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków. 

Rozdział IV Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11  

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§ 1 2  

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski, mający pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych zainteresowany merytoryczną 

działalnością i realizacją celów Towarzystwa, który złożył pisemną deklarację przystąpienia 

do Towarzystwa. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być również cudzoziemiec 

mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również 

cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

o ile spełnia warunki określone w zdaniu poprzedzającym. 
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2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na mocy uchwały 

Zarządu na podstawie złożonej przez kandydata pisemnej deklaracji przystąpienia do 

Towarzystwa. 

§ 1 3  

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 

1) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze), 

2) brać udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa, 

3) zgłaszać postulaty i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności 

Towarzystwa, 

4) nosić odznakę Towarzystwa. 

§ 1 4  

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 

2) aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów statutowych, 

3) popularyzowania w swoim środowisku statutowych celów i działalności Towarzystwa, 

§ 1 5  

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną 

działalnością i celami Towarzystwa, która zadeklaruje pomoc, zwłaszcza pomoc finansową 

na rzecz Towarzystwa. 

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa przez swego przedstawiciela. 

§ 1 6  

Do obowiązków członków wspierających należy: 
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1) udzielanie Towarzystwu pomocy w realizacji jego celów statutowych, a w szczególności 

pomocy finansowej, 

2) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. 

§ 1 7  

Członkostwo członka zwyczajnego i wspierającego ustaje w wypadku: 

1) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa, złożonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa 

,skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niewypełniania obowiązków 

członkowskich, 

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz likwidacji członka będącego osobą 

prawną. 

Członkowie honorowi 

§ 1 8  

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów 

Towarzystwa. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu 

Towarzystwa. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku 

opłacania składek. 

4. Członek honorowy Towarzystwa ma prawo występować do władz Towarzystwa z wszelkimi 

inicjatywami i postulatami dotyczącymi jego działalności. 

5. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał władz 

Towarzystwa. 

§ 1 9  

Członkostwo honorowe ustaje w wypadku: 

1) dobrowolnego zrzeczenia się godności, 
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2) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zebrania z powodu rażącego naruszenia 

postanowień Statutu, 

3) śmierci członka. 

§ 2 0  

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Towarzystwa oraz o skreśleniu z listy członków 

Towarzystwa przysługuje osobie, której uchwała dotyczy odwołanie do najbliższego Walnego 

Zebrania członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba skreślona z listy członków zostaje 

zawieszona w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział V Władze Towarzystwa 

§ 2 1  

Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 2 2  

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wyboru ich członków dokonuje 

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 

2. O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa 

podejmowane są zwykłą większością głosów. 

Walne Zebranie członków 

§ 2 3  

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie członków. Walne Zebranie członków może 

być zwyczaje lub nadzwyczajne. 
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§ 2 4  

1. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na dwa lata. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na 

wniosek przynajmniej 1/3 członków Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej. Wniosek 

o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania członków powinien być wyrażony na piśmie. Zarząd 

Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w ciągu 30 dni od 

otrzymania wniosku. 

3. Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co 

najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania. 

4. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Towarzystwa nie będący członkiem Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej, wybierany przez Walne Zebranie. Przewodniczący Walnego Zebrania 

wchodzi jednocześnie w skład Prezydium Walnego Zebrania, wybieranego przez Walne 

Zebranie w składzie przewodniczący, sekretarz oraz 3 członków. 

§ 2 5  

Do kompetencji Walnego Zebrania należą następujące sprawy: 

1) uchwalanie kierunków i strategii działania Towarzystwa w zakresie merytorycznym i . 

2) finansowym, 

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 

4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

5) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań pozostałych władz Towarzystwa, 

6) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

7) wybór władz Towarzystwa oraz uzupełnianie ich składu, 

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

9) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze i członków, 

10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

11) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu o pozbawieniu 

członkostwa, 
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12) rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet 

członków Towarzystwa, 

13) uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa, 

14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

§ 2 6  

W obradach Walnego Zebrania członków Towarzystwa mogą brać również udział z głosem 

doradczym zaproszeni goście. 

§ 2 7  

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy członków. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie nie ma na Walnym Zebraniu wymaganej liczby członków 

Towarzystwa stosownie do wymagań ust. 1, Zarząd wyznaczy nowy termin Walnego 

Zebrania. Walne Zebranie odbywane w nowym terminie władne jest podejmować uchwały 

niezależnie od obecnej na nim liczby członków Towarzystwa. Do zmiany Statutu oraz 

podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymagana jest większość 2/3 głosów. 

Zarząd 

§ 2 8  

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. 

Zarząd składa się z 6-19 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie. 

2. Ze swego składu Zarząd wybiera prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza oraz skarbnika oraz 

przydziela pozostałym osobom inne funkcje. 

§ 3 9  

Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu zachodzi potrzeba uzupełnienia jego składu, Zarząd 

może dokooptować nie więcej niż 1/3 swego składu, wybranego przez Walne Zebranie. 
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§ 3 0  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę istniejącej potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

pół roku. 

§ 3 1  

W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. 

§ 3 2  

W przypadku niewypełniania przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, a w szczególności 

nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach i pracach Zarządu, Zarząd może 

w trakcie kadencji władz, odwołać tę osobę z funkcji członka Zarządu. 

§ 3 3  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków, 

3) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z treścią Statutu, 

4) opracowywanie planów działalności Towarzystwa, 

5) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, 

6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań członków, 

7) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej, 

8) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu, 

9) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, 

10) zatrudnienie pracowników do prowadzenia spraw Towarzystwa. 

§ 3 4  

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
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2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy 

członków Zarządu. 

§ 3 5  

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, 

w tym prezesa lub zastępcy prezesa. 

§ 3 5 a  

1. Prezesem honorowym może być osoba pełniąca w przeszłości funkcję Prezesa lub Członka 

Zarządu mająca szczególne zasługi w rozwoju Towarzystwa. 

2. Godność prezesa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu 

Towarzystwa. 

3. Prezes honorowy posiada wszystkie uprawnienia Członka Zarządu. 

4. Prezes honorowy ma prawo występować do władz Towarzystwa, w szczególności do 

Zarządu, z wszelkimi inicjatywami i postulatami dotyczącymi jego działalności. 

5. Prezes honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał władz 

Towarzystwa. 

§ 3 5 b  

Godność prezesa honorowego ustaje w wypadku: 

1) dobrowolnego zrzeczenia się godności, 

2) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zebrania z powodu rażącego naruszenia 

postanowień Statutu. 

Komisja Rewizyjna 

§ 3 6  

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala 

Walne Zebranie. 
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2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej zachodzi potrzeba uzupełnienia jej 

składu, Komisja Rewizyjna może dokooptować nie więcej niż 1/3 swego składu, wybranego 

przez Walne Zebranie. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. 

§ 3 7  

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje: 

1) kontrola działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki 

finansowej, 

2) kontrola całokształtu pracy Zarządu, 

3) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach członków oraz zgłaszanie wniosków 

w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium, 

4) zgłaszanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków. 

§ 3 8  

Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego 

Statutu dotyczące Zarządu. 

Rozdział VI Oddziały terenowe Towarzystwa 

§ 3 9  

Na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Statucie Towarzystwo może tworzyć oddziały 

terenowe. 

§ 4 0  

W jednostkach podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w których liczba 

członkówTowarzystwa wynosi co najmniej 10 osób mogą być tworzone oddziały terenowe 

Towarzystwa. 
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§ 4 1  

1. Wniosek o utworzenie oddziału Towarzystwa podpisują wszyscy członkowie, o których 

mowa w paragrafie poprzedzającym. 

2. Wniosek o utworzenie oddziału rozpoznaje Zarząd Towarzystwa. Oddziały Towarzystwa nie 

posiadają osobowości prawnej i podlegają Zarządowi oraz kontroli Komisji Rewizyjnej 

Towarzystwa. 

§ 4 2  

1. Działalność oddziałów terenowych Towarzystwa opiera się na Statucie Towarzystwa. 

2. Oddział Towarzystwa ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa. Uchwała 

może być podjęta na wniosek Zarządu oddziału albo z własnej inicjatywy, jeśli oddział 

narusza postanowienia Statutu lub w sytuacji, gdy liczba członków Towarzystwa 

zamieszkałych na terenie działania oddziału spadnie poniżej liczby wymaganej do 

utworzenia oddziału. 

§ 4 3  

1. Działalnością oddziału kieruje Zarząd w składzie: prezes Zarządu oddziału, wiceprezes oraz 

sekretarz. 

2. Do kompetencji Zarządu oddziału należy: 

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków oraz Zarządu Towarzystwa na terenie 

działania oddziału, 

2) opracowywanie planów działalności oddziału i kontrola ich realizacji, 

3) składanie Zarządowi Towarzystwa sprawozdań z działalności oddziału, 

4) promocja Towarzystwa na terenie działania oddziału oraz współpraca z organizacjami 

i instytucjami na terenie działania oddziału w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

Towarzystwa. 
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Rozdział VII Majątek Towarzystwa 

§ 4 4  

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

z następujących źródeł: 

1) darowizn, 

2) spadków i zapisów, 

3) dotacji i subwencji, 

4) dochodów z majątku Towarzystwa, 

5) dochodów z własnej działalności gospodarczeji innych przedsięwzięć realizowanych przez 

Towarzystwo, 

6) ofiarności publicznej, 

7) innych wpływów. 

2. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; . 

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków; członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 

wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu towarzystwa; 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 
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§ 4 5  

Z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa Towarzystwo może prowadzić działalność 

gospodarczą, a dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

Rozdział VIII Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§ 4 6  

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie członków 

większością 2/3 głosów. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie 

podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku Towarzystwa oraz o powołaniu likwidatorów. 

 

 
SEKRETARZ  

NADZYWACZAJNEGO 
WALNEGO ZEBRANIA 

 

PRZEWODNICZĄCY 
NADZWYCZAJNEGO 

WALNEGO ZEBRANIA 
 

 

     
 Andrzej Jamrozek  Marek Maj  
     
     
     

 
 

 


