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REGULAMIN KLUBU ABSOLWENTA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W SULECHOWIE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Regulamin Klubu Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 

zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu.  

2. Klub Absolwenta PWSZ w Sulechowie zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samo-

rządnym i niezależnym zrzeszeniem grupującym osoby, które ukończyły studia w PWSZ 

w Sulechowie. Za absolwenta uważa się każdego, kto otrzymał dyplom ukończenia stu-

diów I stopnia lub studiów podyplomowych. 

3. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne, a działalność Klubu oparta jest na dobrowolnej 

pracy społecznej jego członków. 

4. Siedzibą Klubu jest miasto Sulechów, a nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Rektor 

PWSZ w Sulechowie lub upoważniona przez niego osoba.  

 

§ 2 

Misja Klubu 
Misją Klubu jest integracja środowiska absolwentów, wspieranie i utrwalanie więzi środowi-

skowych absolwentów PWSZ w Sulechowie. 
 

§ 3 

Cele Klubu 
 

1. Celem Klubu Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie jest 

budowanie więzi i utrzymywanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sule-

chowie stałych kontaktów i współpracy z absolwentami zainteresowanymi Uczelnią oraz 

jej rozwojem.  

2. Cele szczegółowe Klubu: 

 budowa platformy wymiany informacji pomiędzy PWSZ w Sulechowie a absolwentami, 

 gromadzenie i przekazywanie informacji odnośnie środowiskowych i zawodowych 

oczekiwań w stosunku do absolwentów jak i Uczelni, 

 utrwalanie środowiskowych i lokalnych więzi absolwentów z Uczelnią,  

 kształtowanie wizerunku i wspieranie oferty edukacyjnej Uczelni, 

 promowanie absolwentów Uczelni w środowisku pracodawców i wspieranie ich kariery 

zawodowej, 

 budowa bazy danych o absolwentach Uczelni, udostępnianie informacji członkom Klubu, 

 współpraca Klubu z Uczelnią w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, 

 promocja dobrego wizerunku Uczelni w środowiskach pracodawców. 

3. Klub realizuje cele poprzez organizację spotkań z władzami uczelni, organizację zjazdów, 

seminariów oraz spotkań absolwentów.  

4. Klub może inicjować współpracę z innymi organizacjami środowiskowymi zainteresowa-

nymi rozwojem Uczelni i działalnością Klubu Absolwenta. 

5. Klub może powołać fundusz na rzecz absolwentów i studentów PWSZ w Sulechowie. 

 

§ 4 
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Organizacja Klubu Absolwenta 

 

1. Rektor powołuje pełnomocnika, który organizuje i nadzoruje bazę danych członków Klu-

bu, stroną internetową Klubu, odpowiada za inicjowanie spotkań Klubu i zapewnia prze-

pływ informacji pomiędzy Uczelnią a członkami Klubu.  

2. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na zasadach określonych w misji Uczelni oraz wła-

ściwych dla społeczności akademickich. Szczegółowe funkcjonowanie jest określane 

przez członków Klubu oraz przedstawicieli Uczelni w drodze wymiany informacji.  

3. Do Klubu mogą przystąpić absolwenci Uczelni zgłaszający gotowość współpracy przy 

planowaniu i realizacji celów Klubu.  

4. Członkowie Klubu wybierają spośród swoich członków Radę Klubu w liczbie 3 do 5. 

 

§ 5 

Kompetencje Rady Klubu 

1. Rada Klubu wybiera w głosowaniu jawnym Prezesa Klubu oraz skarbnika większością 

głosów.  

2. Rada Klubu działając w imieniu Klubu Absolwentów inicjuje spotkania i zebrania człon-

ków Klubu oraz spotkania z Rektorem i pełnomocnikiem uczelni ds. Klubu. 

3. Rada Klubu zwołuje Walny Zjazd. 

4. Prezes oraz skarbnik na koniec roku kalendarzowego składają Radzie Klubu sprawozda-

nia ze swojej działalności.  

5. Kadencja rady trwa 4 lata.  

 

§ 6 

Zasady członkostwa 

1. Członkiem Klubu może być każdy absolwent PWSZ w Sulechowie, przy czym za absol-

wenta uważa się każdego, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów licencjackich, inży-

nierskich lub podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 

2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie i dostarczenie do pełnomocnika 

Rektora deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwenta. Deklaracja może być przesłana 

drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie Klubu.  

3. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i nadzwyczajnych.  

4. Status członka zwyczajnego otrzymuje każdy absolwent spełniający warunki określone w 

§6 pkt. 1 i 2.  

5. Status członka nadzwyczajnego otrzymuje absolwent spełniający warunki określone w §6 

pkt. 1 i 2 oraz wykazał się szczególnym wkładem w prace na rzecz rozwoju Klubu. Status 

członka nadzwyczajnego nadaje Walny Zjazd na wniosek Rady Klubu lub Rektora 

PWSZ w Sulechowie.  

6. Członek zwyczajny ma prawo: 

 do czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu, 

 zgłaszania pomysłów, inicjowania działań zwianych z funkcjonowaniem Klubu, 

 otrzymywać pocztą elektroniczną informacje o działalności Klubu Absolwentów i 

PWSZ w Sulechowie,  

 korzystać z zasobów bibliotecznych PWSZ w Sulechowie na zasadach określonych w 

Regulaminie biblioteki, 
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 otrzymywać informacje i zaproszenia na płatne i bezpłatne imprezy organizowane przez 

Klub i Uczelnię, 

 uczestniczyć w seminariach, konferencjach naukowych organizowanych przez Uczelnię 

na zasadach określanych każdorazowo przez Rektora PWSZ w Sulechowie.  

7. Członek nadzwyczajny zwyczajny ma prawa wymienione w pkt 6. oraz może: 

 uczestniczyć w spotkaniach Rady Klubu, 

 zgłaszać inicjatywy bezpośrednio do rektora PWSZ w Sulechowie oraz pełnomocnika 

ds. Klubu. 

§ 7 

Walny Zjazd 

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Klubu Absolwenta. Walny Zjazd zwołuje Rada Klu-

bu przynajmniej raz w roku. Rada Klubu powiadamia członków Klubu o terminie, miej-

scu i porządku obrad co najmniej 30 dni przed datą zjazdu w formie sms-a, listu 

e-mailowego oraz umieszczenia informacji na stronie Klubu. 

2. Pierwszy Walny Zjazd zwołuje Rektor PWSZ w Sulechowie. 

3. Rada Klubu może zaprosić Rektora lub pracowników Uczelni do udziału w Walnym 

Zjeździe.  

4. Kompetencje Walnego Zjazdu: 

 przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Klubu, 

 udzielanie absolutorium Radzie Klubu,  

 wybór i odwołanie członków Rady Klubu, 

 przyznawanie statusu członka nadzwyczajnego Klubu, 

 uchwalanie regulaminu Walnego Zjazdu, 

 wprowadzanie zmian w regulaminie Klubu, 

 uchwalanie kierunków działalności Klubu, 

 uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 

§ 8 

Ordynacja wyborcza 

 
1. Kandydatów do Rady Klubu mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Klubu. 

2. Członkami Rady Klubu zostają kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów. 

3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji prezesa Klubu Absolwenta, 

nowego prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

 

§ 8 

Ustalenia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie www Uczelni 

i Klubu Absolwenta PWSZ.  

2. Regulamin korzystania z kont e-mail określa załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Ab-

solwenta w Sulechowie. 
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Załącznik nr 1 

  

Regulamin korzystania z kont e-mail w domenie absolwent.pwsz.pl: 

1. Konta są wyłącznie kontami pocztowymi, tzn. uprawniają do odbioru i wysyłania 

poczty elektronicznej.  

2. Właściciel konta o nazwie xxx otrzymuje adres pocztowy xxx@absolwent.pwsz.pl. 

Nie jest możliwa zmiana tej nazwy ani ustalenie aliasów.  

3. Nie jest możliwe założenie konta o nazwie już istniejącej, ani o nazwie wyrejestrowa-

nej wcześniej niż rok przed datą zakładania konta.  

4. Konto nie używane przez 12 miesiący jest zamykane. Absolwent uzyskuje wówczas 

prawo ponownego założenia nowego konta, przy czym nowe konto musi mieć inną 

nazwę, a więc użytkownik uzyska nowy adres pocztowy.  

5. Konto użytkownika nie może być używane do rozpowszechniania treści lub obrazów 

godzących w dobre imię Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie ani 

do rozpowszechniania treści lub obrazów o charakterze komercyjnym, reklamowym, 

politycznym itp. 

6. Konto użytkownika używane z naruszeniem pkt 5 jest blokowane przez administrato-

ra. 

 


