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Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły „Kopernik” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada 

osobowośd prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy a dnia 7 kwietnia 1989r –  

Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami),  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(tj. Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 

§ 3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej Członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniad pracowników lub zlecad określone zadania innym 

podmiotom. 

§ 4 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Kościelec. 

3. Stowarzyszenie może używad odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 

4. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim 

samym lub podobnym profilu działania. 

5. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 4, bądź o wystąpieniu z nich, decyduje 

Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących 

udział w Walnym Zgromadzeniu Członków. 

6. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 5 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym 

realizacji jego celów statutowych. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych  

i nie może byd przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. O podjęciu i zakooczeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jego zakresie decyduje 

Walne Zgromadzenie Członków. 
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Rozdział II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 6 

 

1. Stowarzyszenie ma na celu: 

a) promocję działao szkoły w oparciu o jej tradycje; 

b) wspieranie szkoły w działalności dydaktycznej, wychowawczej, gospodarczej  

i dodatkowej; 

c) integrację absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły; 

d) integrację szkoły z regionem; 

e) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki wśród uczniów i absolwentów; 

f) promocję i organizację wolontariatu; 

g) podejmowanie działao z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

h) podejmowanie działao na rzecz osób niepełnosprawnych; 

i) podejmowanie działao na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów i absolwentów; 

j) promocję wśród uczniów i absolwentów ekologii oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) organizowanie spotkao absolwentów; 

b) współpracę z Radą Rodziców Szkoły w Kościelcu; 

c) upowszechnianie osiągnięd uczniów i absolwentów; 

d) działalnośd wydawniczą, wystawienniczą i prasową; 

e) wzbogacanie w miarę posiadanych środków bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 

f) współorganizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży szkolnej i absolwentów; 

g) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

h) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych; 

i) współpracę z organami administracji publicznej i samorządowej; 

j) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuoczej; 

k) prowadzenie innych działao sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalnośd pożytku publicznego. 

2. Działalnośd ta dotyczy: 

a) świadczenia usług edukacyjnych; 

b) organizacji imprez integracyjnych; 

c) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 

d) współorganizacji międzynarodowej wymiany młodzieży; 

e) ochrony dóbr i tradycji regionalnych; 

f) ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży; 

g) wzbogacania bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 

h) zaangażowania młodzieży w działania charytatywne i wolontariat; 

i) podtrzymywania tradycji lokalnej; 

j) przeciwdziałania uzależnieniom i patologii wśród młodzieży; 
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3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalnośd pożytku publicznego. 

4. Działalnośd ta dotyczy: 

a) świadczenia usług edukacyjnych; 

b) organizacji imprez integracyjnych; 

c) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 

d) współorganizacji międzynarodowej wymiany młodzieży; 

e) ochrony dóbr i tradycji regionalnych; 

f) ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży; 

g) wzbogacania bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 

h) zaangażowania młodzieży w działania charytatywne i wolontariat; 

i) podtrzymywania tradycji lokalnej; 

j) przeciwdziałania uzależnieniom i patologii wśród młodzieży. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 8 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i osoby prawne. 

2. Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Członków zwyczajnych; 

b) Członków wspierających; 

c) Członków honorowych. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może byd osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia,  

a w szczególności - absolwenci szkoły, jej nauczyciele oraz sympatycy szkoły,  

w tym cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce. 

2. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.  

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może byd osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa 

wyborczego. 
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5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia w drodze uchwały 

Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym zakresie jest ostateczna. Odwołanie należy 

wnieśd w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. 

7. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków  

na wniosek Zarządu. 

 

§ 11 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do Stowarzyszenia; 

b) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

c) zgłaszania opinii i wniosków oraz postulatów pod adresem Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

a) brad czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

b) przestrzegad postanowieo Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia; 

c) nie naruszad solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia; 

d) regularnie opłacad składki członkowskie. 

 

§ 12 

 

1. Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a) pisemnej rezygnacji z członkowstwa zgłoszonej Zarządowi; 

b) śmierci członka lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych  

albo utraty praw publicznych; 

c) likwidacji członka będącego osobą prawną; 

d) wykluczenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; 

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem; 

c) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.  

O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Ustanie członkowstwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. a) – c) stwierdza Zarząd  

w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanym odwołanie  

do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia  

o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA 

§ 13 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 14 

 

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie 

Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie  

może zarządzid głosowanie jawne. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru 

nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) ustania członkowstwa Stowarzyszenia; 

b) pisemnej rezygnacji; 

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością  

2/3 głosów. 

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem 

kadencji, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu 

kadencji. 

 

§ 15 

 

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzenie Członków nie uczestniczy co najmniej 

połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą byd podjęte 

odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

3. Drugi termin powinien byd podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może byd 

wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 

 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym; 

b) Członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym; 

c) zaproszeni goście. 

3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu przynajmniej 

raz w roku kalendarzowym, nie później niż do 30 marca. 
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4. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 

5. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący zebrania wybrany  

w głosowaniu jawnym przez członków Stowarzyszenia. 

6. Walne Zgromadzenie Członków wybiera także protokolanta do protokołowania obrad 

Zarządu. 

7. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 

 

§ 17 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:  

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie planu działalności i planu finansowego; 

c) uchwalanie Statutu i jego zmian; 

d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia; 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu Stowarzyszenia z działalności 

minionej kadencji; 

f) udzielanie po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu; 

g) ustalenie wysokości składek członkowskich; 

h) nadawanie godności członka honorowego; 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Komisji Rewizyjnej z działalności 

Stowarzyszenia; 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków; 

k) rozpatrywanie odwołao w sprawach członkowskich; 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku. 

m) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia  lub zaniechania  działalności 

gospodarczej. 

§ 18 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika  

i jednego członka. 

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 

 

§ 19 

 

1. Do zakresu działao Zarządu należy:  

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem; 

c) uchwalanie planu działalności i planu budżetu; 

d) składanie sprawozdao z działalności Stowarzyszenia; 

e) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa; 

f) prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 

g) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
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§ 20 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do kontroli nad jego 

działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i 2 członków. 

3. Członkami Komisji nie mogą byd członkowie Zarządu ani nie mogą pozostawad z nimi  

w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może byd osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu  

za przestępstwo z winy umyślnej . 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności 

Zarządu; 

b) składanie sprawozdao na Walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosków  

w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu; 

c) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich; 

e) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚD STOWARZYSZENIA 
 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze: 

a) składek członkowskich; 

b) dotacji; 

c) środków otrzymanych od sponsorów; 

d) darowizn, zapisów i spadków; 

e) dochodów z nieruchomości lub ruchomości stanowiących lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia; 

f) wpływów z działalności gospodarczej. 

3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą byd przechowywane wyłącznie  

na koncie Stowarzyszenia. 

4. Składki członkowskie powinny byd wpłacone do kooca I kwartału każdego roku. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

7. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia 

Członków: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości; 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce; 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki; 
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d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata; 

e) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 

§ 22 

 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób Zarządu w tym Prezesa  

i Skarbnika. 

2. Dla innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy, np. Prezesa i Sekretarza. 

§ 23 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązao 

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

a) Członków Stowarzyszenia i jego organów; 

b) pracowników Stowarzyszenia; 

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 

lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia; 

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa  

w ust. 1 pkt. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób o których mowa  

w ust. 1 pkt. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabronione jest korzystanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów  

lub usług od podmiotów w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt. a) i b)  

oraz osób o których mowa w ust. 1 pkt. c) i d). 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 24 

1. Statut niniejszy może byd zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością  

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.  

Zapisów § 15 nie stosuje się. 

2. Stowarzyszenie może byd rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. Zapisów § 15 nie stosuje się. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 

postanowienia sądu rejonowego. 


