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UPRAWNIENIA, JAKIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WYPŁYWAJĄ Z ICH 

CZŁONKOSTWA WSPIERAJĄCEGO W STOWARZYSZENIU TECHNICZNYM 

ODLEWNIKÓW POLSKICH (STOP) 
 

 

 

Uprawnienia wynikające ze statutu STOP ujęte w paragrafach 
 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, w skrócie STOP zwane dalej Stowarzyszeniem, 

jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą na 

zasadzie dobrowolności członków indywidualnych w szczególności inżynierów, studentów 

i innych oraz członków wspierających w tym podmioty gospodarcze, których działalność 

związana jest z odlewnictwem a w szczególności współpracujących z nim wyższych uczelni, 

instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych, usługowych 

i produkcyjnych działających na jego rzecz. 

2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną, którą mogą mieć również Oddziały Stowarzyszenia.  

3. Zgodnie ze swoim charakterem naukowo-technicznym i menedżerskim Stowarzyszenie nie 

zajmuje się działalnością polityczną. 

 

§ 15 

 

1. Członek wspierający lub jego reprezentant ma prawo: 

a) inspirowania działalności Stowarzyszenia, 

b) korzystania z prac, doświadczeń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym jego 

celami, 

c) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez władze 

Stowarzyszenia, 

d) używania, obok swej nazwy - jako osoby prawnej - dopisku: Członek Wspierający 

Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 

e) uczestniczyć w reprezentacji Stowarzyszenia do  samorządu gospodarczego branży, 

f) otrzymywania czasopism stowarzyszeniowych na warunkach ulgowych, 

g) czynnego uczestniczenia w wyborach naczelnych władz stowarzyszeniowych, 

h) pracownicy instytucji członka wspierającego mają prawo do udziału w imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

i) uzyskania referencji STOP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do 

organizacji krajowych lub zagranicznych, 

j) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach 

Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający jest zobowiązany do: 

a) współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) regularnego opłacania składki członka wspierającego do Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 

lub Zarządu Głównego w zależności od tego, który z tych Zarządów był jego 

wprowadzającym. 

3. Członkostwo wspierające potwierdza “Dyplom Członka Wspierającego” wystawiony przez 

Zarząd Główny Stowarzyszenia. 
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§ 20 

 

1. Organami merytorycznego działania Stowarzyszenia powoływanymi przez właściwy Zarząd są 

stałe lub doraźne komitety, komisje, sekcje, zespoły, kluby itp. prowadzące prace w zakresie 

odpowiednich problemów oraz działalność towarzyską. 

2. Organa merytorycznego działania Stowarzyszenia pracują na podstawie regulaminów 

zatwierdzonych przez Zarząd, który je powołał. 

3. Organa te są powoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia i za jego zgodą, mogą być 

powołane również przez Zarząd Oddziału. 

4. Działalność organów merytorycznego działania jest finansowana przez Zarząd, który je powołał. 

5. Członkowie wspierający działają w Sekcjach, które mogą jako reprezentacja Stowarzyszenia 

uczestniczyć w strukturach samorządu gospodarczego. 

 

§ 27 

 

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą: 

    1.1.  z głosem stanowiącym: 

a) delegaci wybrani na Walnych Zjazdach Oddziałów według klucza 1 delegat na 25 

członków zwyczajnych Oddziału z tym, że ostatnią rozpoczętą liczbę 25, zaokrągla się 

wzwyż, 

b) członkowie honorowi Stowarzyszenia, 

c) przedstawiciele działających przy Zarządzie Głównym Sekcji Członków Wspierających 

według zasady do 3 delegatów z jednej Sekcji. 

    1.2.  z głosem doradczym: 

a)  nie będący delegatami członkowie ustępujących władz  

b)    zaproszeni goście. 

 


