
 

 
 
 
 

DEKLARECJA  CZŁONKOWSKA 
 
 
I. Zgłaszam swoją kandydaturę do Towarzystwa Przyjaciół Opola w charakterze członka:  
 

zwyczajnego // wspierającego (niepotrzebne skreślić) 
 

 

II. Osobą, która zachęciła mnie do kandydowania na członka Towarzystwa Przyjaciół Opola, 
jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

III. Wybrane dane o kandydacie: 
 

1. Imię i nazwisko/nazwa instytucji: 
…………………………………................................................................................................ 
 

2. Adres: 
....................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 

3. Nr telefonu, do kontaktu: 
....................................................................................................................................... 
 

4. Data i miejsce urodzenia: 
……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
 

5. Moje zainteresowania, pasje/przedmiot działania instytucji: 
…………………………………………………………….……………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………….………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Chcę być członkiem TPO, bo …? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

IV. Jednocześnie zobowiązuję się (zgodnie z § 13, ust. 3, pkt. 3) statutu TPO oraz uchwałą 
Walnego Zebrania) wpłacać składkę członkowską w wysokości: …..............zł. (rocznie). 

 
 
    
 
 
           Podpis kandydata 
 
 
Opole, dnia ...............................     .................................. 
________________________________________________________________________________________ 
Przyjęto w poczet członków TPO: 
 

Uchwałą Zarządu Nr………………………….…………......., z dnia ............................................. . 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 
 
 

WYCIĄG ZE STATUTU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ OPOLA 
 

§ 3 
Towarzystwo posiada osobowość prawną – może posiadać majątek, dysponować nim i zawierać umowy. 

§ 4 
1. Towarzystwo opiera swą działalność na aktywnej działalności członków. 
2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

(…..) 
§ 10 

Celem działania Towarzystwa jest: 
1.        krzewienie wiedzy o Opolu, 
2. ożywianie życia kulturalnego w mieście, 
3. popieranie wszelkiej działalności, zmierzającej do uczynienia z Opola ośrodka turystycznego, 
4. popularyzowanie piękna zabytków Opola, 
5. rozwijanie inicjatywy zmierzającej do podniesienia estetyki miasta i kultury życia codziennego, 
6. pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musioł, 
7.        podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 
8. ochrona dóbr kultury i tradycji, 
9. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

 
§ 11 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
1.        opiekę nad zabytkami, pamiątkami historycznymi i kulturalnymi, 
2. inicjowanie i popieranie akcji wydawniczej, propagującej piękno Opola, 
3. współpracę przy organizacji Festiwalu Polskiej Piosenki i innych imprez, 
4. nawiązywanie współpracy z podobnymi Towarzystwami z innych miast, 
5. prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, w tym m. in. w Klubie TPO „U Papy Musioła”, 
6. wydawanie własnych wydawnictw i pamiątek regionalnych, 
7.        współdziałanie z władzami samorządowymi miasta Opola w zakresie realizacji przyjętych kierunków 

rozwoju miasta, 
8. współdziałanie z władzami samorządowymi miasta Opola w rozwiązywaniu problemów społecznych 

miasta Opola, w tym dotyczących dzieci, młodzieży i seniorów, 
9. gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków rzeczowych i finansowych, pochodzących z darów 

od osób fizycznych i prawnych, 
10. organizowanie zespołów inicjatyw obywatelskich i klubów zainteresowań związanych z miastem 

Opole – przy Towarzystwie Przyjaciół Opola. 
 

§ 12 
Członkowie Towarzystwa: sposób nabywania i utraty członkowstwa. 

1.        Towarzystwo składa się: 
a) z członków zwyczajnych, 
b) z członków honorowych, 
c) z członków wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła deklarację 
członkowską i została przyjęta uchwałą Zarządu. 

3. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju 
Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która przez swoje działania lub 
wkład materialny przyczyni się do rozwoju Towarzystwa. Przyjęcia dokonuje Zarząd na podstawie 
złożonej deklaracji. 

 
(......) 
 

 


