
Uchwała nr   4/09/04 
 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej 

z dnia 20.09.2004 r. zmieniono następujące punkty Statutu: 

 

§ 7 
dotychczasowe brzmienie: 
 

3)      podejmowanie wspólnych prac naukowo-badawczych, 
11)    przedkładanie władzom wniosków i projektów zmierzających do usprawnienia dydaktyki 

i współpracy nauki z przemysłem, 
 

nowe brzmienie: 
 

3)     podejmowanie prac naukowo-badawczych i usługowych 
11) przedkładanie władzom Uczelni wniosków i projektów zmierzających do usprawnienia 
dydaktyki i współpracy nauki z przemysłem, 

 
dodaje się punkt 14 o brzmieniu: 
 

14) prowadzenie działalności gospodarczej wg zasad ogólnych 
 

§ 9 
dotychczasowe brzmienie: 

 
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych, studiował w Politechnice Częstochowskiej lub podnosił swoje 
kwalifikacje naukowo-techniczne w tej Uczelni. 
 

nowe brzmienie: 
§ 9 

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, który posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych, studiował w Politechnice Częstochowskiej lub podnosił swoje 
kwalifikacje naukowo-techniczne w tej Uczelni. 
 

§ 28 
dotychczasowe brzmienie: 

 
1 W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą: prezes, członkowie wybrani przez 

Walny Zjazd w liczbie ustalonej przez ten Zjazd oraz – z urzędu – prezesi Zarządów 
Oddziałów. 

 
nowe brzmienie: 
 

1. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą: prezes, członkowie wybrani przez 
Walny Zjazd w liczbie ustalonej przez ten Zjazd oraz – z urzędu – prezesi Zarządów 
Oddziałów, Kół i Klubów, jeżeli takie zostały powołane. 

 
 



§ 29 
dotychczasowe brzmienie: 

 
4) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Kół Stowarzyszenia oraz komisji 

problemowych stałych lub okresowych,  
 

nowe brzmienie: 
 

4)        powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół Stowarzyszenia oraz Klubów, komisji 
problemowych stałych lub okresowych, a także zespołów specjalistycznych 

 
dodaje się punkt 13 o brzmieniu: 
 

13)   przyznawanie honorowych dyplomów, odznak i medali  
 
 

§ 44 
dotychczasowe brzmienie: 
 

Oddziały Stowarzyszenia działają przy poszczególnych Wydziałach Politechniki Częstochowskiej 
 

nowe brzmienie: 
 
Oddziały Stowarzyszenia mogą działać przy poszczególnych Wydziałach Politechniki 
Częstochowskiej 
 

§ 56 
dotychczasowe brzmienie: 

 
2. Koła mogą być tworzone przy instytutach i katedrach Politechniki Częstochowskiej, w 

przedsiębiorstwach państwowych i innych jednostkach organizacyjnych zatrudniających 
członków Stowarzyszenia. 

 
nowe brzmienie: 

 
2 Koła mogą być tworzone na terenie regionu, miasta lub przedsiębiorstwa zatrudniającego 

znaczną liczbę członków Stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 

 
 
sporządziła:          zatwierdził: 
Katarzyna Siedlar 
 
 
Częstochowa, dnia 20.09.2004 r 


