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STATUT 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ OPOLA 

 
 
ROZDZIAŁ I 
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY. 
 

§ 1 
 

Towarzystwo Przyjaciół Opola, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem 
działającym w oparciu o: 

• przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 20, poz. 104 z pn. zm.), 

• postanowienia niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 

Siedzibą i terenem działania Towarzystwa jest miasto Opole. 
 

§ 3 
 

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

§ 4 
 

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

§ 5 
 

Towarzystwo samorządnie i demokratycznie uchwała statut i inne akty wewnętrzne, 
określając cele działania, sposób realizacji, strukturę władz i ich kompetencje. 
 

§ 6 
 

Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: 
 

„Towarzystwo Przyjaciół Opola 
w Opolu” 
 

§ 7 
 

1. Towarzystwo posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. 
2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Towarzystwa, na wniosek Zarządu. 
3. Towarzystwo może posiadać sztandar. 
 

§ 8 
 

1. Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia, odznaki i nadawać je osobom fizycznym, 
osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez 
Towarzystwo. 

2. Rodzaje wyróżnień i tryb ich nadawania określa regulamin przygotowany przez Zarząd  
i uchwalony przez Walne Zebranie. 

 
§ 9 

 

Towarzystwo może należeć do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz innych organizacji społecznych na terenie kraju i zagranicy. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI. 
 

§ 10 
 

1. 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 Musiole, 
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 

 

Sposoby realizacji celów. 
 

1. 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 Opola w zakresie realizacji przyjętych 

kierunków rozwoju miasta, 
8) współdziałanie z władzami samorządowymi m. Opola w rozwiązywaniu problemów 

społecznych m. 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. 
 
 
ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY 
CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW. 
 

§ 12 
 

Członkowie Towarzystwa: sposób nabywania i utraty członkostwa.  
 

1. Towarzystwo składa się: 
 

1) z członków zwyczajnych, 
2) z członków honorowych, 
3) z członków wspierających. 
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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 osoba prawna, która poprzez 
swoje działania lub wkład materialny przyczyni się do rozwoju Towarzystwa. Przyjęcia 
dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji. 

5. Członkiem Towarzystwa uchwałą Zarządu przestaje być: 
1) kto zgłosi wystąpienie z Towarzystwa na piśmie, po uprzednim uregulowaniu 

wszystkich zobowiązań wobec Towarzystwa, 
2) kto zostanie skreślony i wykluczony, 
3) z chwilą zgonu. 

6. Członek może być skreślony lub wykluczony z Towarzystwa w przypadku: 
 

1) nieprzestrzegania Statutu oraz uchwał Towarzystwa, 
2) nie wypełniania obowiązków wobec Towarzystwa, 
3) działania na szkodę Towarzystwa, 
4) popełnienia czynów hańbiących. 

Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd. 
7. Członek ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu, o skreśleniu lub wykluczeniu  

z Towarzystwa, do Walnego Zebrania. 
 

§ 13 
 

Prawa i obowiązki członka Towarzystwa. 
 

1. Członkowie mają prawo: 
 

1) uczestniczenia w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i wszelkich innych 
przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem zabierania głosu, 

2) korzystania z urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Towarzystwa, 
3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym, jeśli mają opłacone 
składki członkowskie. 

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa, 
2) realizowania celów Towarzystwa oraz udziału w jego pracach, 
3) wpłacania, w ustalanych terminach, składek członkowskich, których wysokość 

ustala Walne Zebranie, 
4) propagowania dorobku i działalności Towarzystwa. 

 
 
ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE TOWARZYSTWA. 
 

§ 14 
 

Władze Towarzystwa. 
 

1. Walne Zebranie, 
2. Zarząd, 
3. Prezydium Zarządu, 
4. Komisja Rewizyjna, 
5. Sąd Koleżeński. 
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§ 15 
 

1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział 
przedstawiciele poszczególnych osób prawnych i osoby fizyczne, będące członkami 
Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa 
raz na trzy lata, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. 
Walne zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku, w terminie do 30 kwietnia 
każdego roku. 
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd jest obowiązany 
zawiadomić (w formie zaproszenia) pisemnie, wszystkich członków, co najmniej na  
14 dni przed terminem Zebrania. 

3. Procedurę wyborów do władz TPO określa regulamin wyborów uchwalany na początku 
każdego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 
Projekt regulaminu przygotowuje Zarząd TPO. 

4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 
obecności przynajmniej l/2 ogólnej ilości członków. W przypadku braku quorum Walne 
Zebranie może odbyć się w drugim terminie podanym na zawiadomieniu, przy czym 
uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. 

5. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie  
w przypadku: 
 

1) konieczności uchwalenia pilnych zmian w Statucie, 
2) na żądanie l/4 członków Towarzystwa, jednak nie mniej niż 10 osób. 

6. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy: 
 

1) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 
2) ustalanie ogólnego kierunku działania i planów pracy, 
3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegły okres 

sprawozdawczy oraz udzielanie im absolutorium, 
4) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa, 
5) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 
6) uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa, 
7) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach majątkowych. 

 
§ 16 

 

Zarząd. 
 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa. 
2. Ilość członków Zarządu na dana kadencję uchwala Walne Zebranie Członków. 
3. W skład Zarządu wchodzić powinno 13 – 17 osób. 
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 
5. Zarząd wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym 6 osobowe Prezydium, w tym: 
 

1) prezesa, 
2) trzech wiceprezesów, 
3) sekretarza, 
4) skarbnika. 

6. Do zakresu działań Zarządu należy: 
 

1) uchwalanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz rocznych preliminarzy 
finansowych, 

2) kierowanie bezpośrednią działalnością Towarzystwa, 
3) przyjmowanie i wykluczanie członków, 
4) skreślenie z ewidencji członków TPO zalegających ze składkami członkowskimi za 

3 lata, 
5) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań, 
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6) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, 
7) uchwalanie regulaminów i wydawanie zarządzeń związanych z działalnością 

Towarzystwa, 
8) zwoływanie Walnego Zebrania, 
9) odbywanie posiedzeń, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 
10) nadzorowanie prac poszczególnych komisji i podkomisji, 
11) podejmowanie decyzji we wszystkich pilnych sprawach, do których jest 

uprawniony. 
7. W przypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie 

kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu 
sprawozdawczym. 

8. Zarząd Towarzystwa może powołać doraźne komisje problemowe. 
9. Powołanie Komisji następuje w zależności od potrzeb w danym czasie. 
10. Komisje ulegają rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania. 
 

§ 17 
 

Prezydium Zarządu. 
 

1. Do zakresu działań Prezydium Zarządu należy: 
 

1) prowadzenie spraw bieżących, 
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
3) prowadzenie spraw zleconych przez Zarząd. 

 
§ 18 

 

Do ważności oświadczenia woli Zarządu lub Prezydium konieczny jest podpis  
2 członków Zarządu, w tym podpis Prezesa lub Zastępcy. 
 

§ 19 
 

Komisja Rewizyjna. 
 

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

2. Komisja składa się z 5 członków: 
 

1) przewodniczącego, 
2) zastępcy przewodniczącego, 
3) sekretarza, 
4) dwóch członków, wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na rok; zwołuje je 
Przewodniczący. 

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 
5. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Prezydium,  

z głosem doradczym. 
6. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu 

Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia. 

7. Działalność wszystkich osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej jest społeczna  
i z tego tytułu nie przysługuje im wynagrodzenie, jedynie zwrot kosztów przejazdu. 

8. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 
 

1) nadzór i kontrola, przynajmniej jeden raz na rok, całokształtu działalności 
Towarzystwa, a w szczególności wydatków, rachunkowości, kasy i gospodarki 
majątkiem, 

2) wydawanie zarządzeń pokontrolnych, 
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3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i stawianie wniosków w przedmiocie 
udzielenia Zarządowi absolutorium, 

4) składanie Zarządowi i Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności 
Towarzystwa. 

9. Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, wybiera ze swego składu 
Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

 
§ 20 

 

Sąd Koleżeński. 
 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie, na okres  
3 lat.  
Spośród wybranych Walne Zebranie ustala Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 

2. Zadaniem Sądu jest rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami 
Towarzystwa, związanych z jego działalnością. 

3. Sąd działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Towarzystwa. 
 
 
ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA. 
 

§ 21 
 

1. Majątek Towarzystwa składa się z: 
 

1) składek członkowskich, 
2) datacji, 
3) darowizn, zapisów, 
4) dochodów z własnej działalności, 
5) dochodów z majątku Towarzystwa, 
6) ofiarności publicznej. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 
gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
4. Po zakończeniu roku obrachunkowego Zarząd Towarzystwa sporządza bilans  

i sprawozdanie roczne, które podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu 
przez Walne Zebranie. 

5. Towarzystwo nie udziela pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów organizacji lub 
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo  
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”. 

6. Towarzystwo nie przekazuje majątku na rzecz ich członków, członków organów 
Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej, Zarządu, pracownicy — mogą korzystać z majątku 
Towarzystwa na takich samych prawach, jak osoby nie związane z pełnieniem funkcji  
w organizacji. 

8. Towarzystwo nie dokonuje zakupu, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów 
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 
§ 22 

 

Towarzystwo corocznie sporządza sprawozdanie z działalności (merytoryczne i finansowe), 
które składa właściwemu ministrowi (Ministrowi Polityki Społecznej) i podaje je do publicznej 
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wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez 
zainteresowane podmioty (np. raport, Internet). 
 
 
ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU TOWARZYSTWA. 
 

§ 23 
 

1. Wszelkie zmiany statutu mogą nastąpić na Walnym Zebraniu z inicjatywy Zarządu 
Towarzystwa lub 1/4 członków. 

2. Uchwały o zmianach statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności 
przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 
 
ROZDZIAŁ VII 
ROZWIĄZANIE, LIKWIDACJA TOWARZYSTWA. 
 

§ 24 
 

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania 
podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby 
członków. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Towarzystwa, decyzję w sprawie 
przeznaczenia majątku Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie. 

3. Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną oraz określi tryb jego rozwiązania. 
4. Decyzję o likwidacji Towarzystwa podaje się do wiadomości władzy rejestracyjnej. 
5. Po zakończeniu likwidacji należy złożyć wniosek o wykreślenie Towarzystwa z rejestru 

stowarzyszeń. 
 
 
ROZDZIAŁ VIII 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
 

§ 25 
 

1. Wszelkie przepisy wewnętrzne i zarządzenia wydaje Zarząd Towarzystwa. 
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

STATUT 
TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ  OPOLA 

 

(opracowanie  własne) 


	„Towarzystwo Przyjaciół Opola
	CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY
	Zarząd.

	ROZDZIAŁ V
	ROZDZIAŁ VI
	ROZDZIAŁ VIII

