
STATUT 
 
 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

tekst jednolity na 9.04.2005r. 
 
 
 

Rozdział I 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im.            
Mikołaja Kopernika w Olsztynie zwane dalej stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą 
absolwentów i przyjaciół liceum.  
 

§ 2 
 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a 

siedzibą władz miasto Olsztyn. 
 

§ 3 
 

Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczątki „Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie” 
oraz znaków zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia. 
 
 

Rozdział II 
 

Cele i formy działania 
 

§ 4 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
1. tworzenie właściwych warunków do zdobywania wiedzy przez uczniów oraz 

integrowanie wokół tego celu absolwentów i przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego, 
2. podwyŜszanie poziomu nauczania, 
3. utrzymywanie łączności między absolwentami poszczególnych roczników oraz tworzenie 

więzi międzypokoleniowych, 
4. dbałość o dobre imię Liceum, 
5. udzielanie pomocy socjalnej byłym pedagogom szkoły,  



6. pomoc kołom zainteresowań działającym na terenie Liceum, ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury i sportu, 

7. popularyzowanie wiedzy o patronie szkoły Mikołaju Koperniku, 
 

§ 5 
 

Cele określone w § 4 realizowane będą przede wszystkim przez: 
1. gromadzenia funduszy na: 

-   zakup wyposaŜenia Liceum w niezbędny sprzęt i pomoce szkolne, 
- pokrycie kosztów udziału uczniów i nauczycieli w wymianie doświadczeń i   

podnoszeniu wiedzy przez udział w szkoleniach, konferencjach w kraju i zagranicą, 
-   udzielanie pomocy finansowej szczególnie uzdolnionym uczniom, 

2. tworzenie funduszy celowych, 
3. popularyzowanie osiągnięć naukowych, kulturalnych, sportowych i społecznych uczniów 

i absolwentów Liceum oraz przez wykorzystywanie ich w programie dydaktycznym, 
4. popularyzowanie postaci i osiągnięć naukowych patrona szkoły Mikołaja Kopernika, 
5. integrowanie wokół Liceum jego absolwentów m.in. przez organizowanie konferencji, 

sympozjów, zjazdów absolwentów oraz jubileuszy związanych z historią Liceum i 
Ŝyciem patrona ,  

6. udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez organizacje i inne 
stowarzyszenia o podobnych celach. 

 
 

Rozdział III  
 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 
 

§ 6 
 

1. Zwykłym członkiem Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna zainteresowana realizacją 
celów Stowarzyszenia. 

2. Walne zebranie moŜe nadać osobie fizycznej zasłuŜonej dla Stowarzyszenia honorowe 
członkostwo. 

 
§ 7 

 
Przyjmowanie członków następuje poprzez złoŜenie przez zainteresowanego pisemnej 
deklaracji i podjęcie przez Zarządu Stowarzyszenia właściwej uchwały.. 
 

§ 8  
 
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1)  uczestniczyć w zebraniach i pracach Stowarzyszenia, 
2)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
3)  być obecnym na posiedzeniu Zarządu, na którym podejmuje się uchwałę dotyczącą 

jego osoby. 
2. W Stowarzyszeniu zabrania się: 

a. udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 



którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim, 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, 

b. przekazywania jego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w 
stosunku do osób trzecich,  

c. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie, 

4)  wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób 
trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich 

 
§ 9 

 
Do obowiązków członka Stowarzyszenia naleŜy: 
1. postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia, 
2. działanie na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, 
3. opłacanie składki członkowskiej. 

 
§ 10 

 
Członkostwo wygasa przez : 
- dobrowolne wystąpienie lub śmierć członka, 
- skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu raŜącego naruszenia   

zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu, 
- dopuszczeniu się czynu niegodnego, karalnego sądownie, 
- nie wnoszenie przez okres jednego roku zadeklarowanych składek członkowskich lub  
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (po uprzednim pisemnym upomnieniu). 

 
§ 11 

 
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje 

prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu 
uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IV 
 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 12 
 

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są : 
-Walne Zebranie, 
-Zarząd, 
-Komisja Rewizyjna. 

2. Walne Zebranie moŜe powołać inne organy Stowarzyszenia i określić ich kompetencje. 
3. Nie moŜna jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 13 
 
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 
 

§ 14 
 
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, chyba Ŝe Statut wymaga większości kwalifikowanej. 
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba Ŝe zebrani postanowią inaczej większością 

głosów.  
3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos 

przewodniczącego. 
 

§ 15  
 
1. W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3 naleŜy zwołać 

Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego. 
2. Kadencja członków władz wybranych w sposób podany w pkt. 1 kończy się wraz z 

końcem kadencji tego organu. 
 

Rozdział V 
 

Walne Zebranie 
 

§ 16 
 

Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd  
co najmniej raz na dwa lata do 31 marca (sprawozdawczo- informacyjne i sprawozdawczo- 
wyborcze). 
 

§ 17 
 
1. W Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 
2. W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia. 



3. JeŜeli Stowarzyszenie przekroczy 300 (trzystu) członków Zarząd moŜe zwołać zamiast 
Walnego Zebrania Zebranie Delegatów, z tym Ŝe będą oni wybierani w proporcji 1 do 2, a 
w przypadku osiągnięcia liczby 600 (sześciuset) członków w proporcji 1 do 3. 

4. Delegaci w proporcji określonej w pkt. 3 wybierani będą na co najmniej dwa miesiące 
przed Zebraniem Delegatów na zebraniach jednego lub kilku roczników absolwenckich 
oraz na zebraniu członków Stowarzyszenia- przyjaciół Liceum. 

 
§ 18 

 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy: 

- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 
- wybieranie w głosowaniu tajnym władz Stowarzyszenia: 

przewodniczącego Zarządu, 
od 4 do 10 członków Zarządu, 
od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej, 

- określenie podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia, 
- uchwalenie Statutu i jego zmian, 
- uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
- podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad, 
- ustalanie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu, 
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
- nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia. 

2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Walne 
Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zarządu obejmujące dochody, 
wydatki i sposób pokrycia strat. 

 
§ 19 

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie moŜe odbywać się w kaŜdym czasie w szczególnych 

przypadkach: 
1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, 
2. na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, 
3. na wniosek 20% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

 
§ 20 

 
Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 50% 

członków Stowarzyszenia, a w przypadku braku kworum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza 
kolejny termin Walnego Zebrania, na którym uchwały będą podejmowane niezaleŜnie od 
liczby obecnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VI 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 21 
 
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyŜszą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. 
2. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje 

przewodniczący Zarządu lub co najmniej trzej członkowie Zarządu. 
3. O terminie zebrania członkowie winni być powiadomieni 14 dni przed zebraniem 
4. W skład Zarządu wchodzą: 

- przewodniczący  
- od 4 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie członków  

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona:  
- wiceprzewodniczącego 
- sekretarza  
- skarbnika. 

5. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia moŜe 
zawiesić w czynnościach kaŜdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w 
czynnościach przewodniczącego do najbliŜszego Walnego Zebrania Stowarzyszeniem 
kieruje wiceprzewodniczący lub inny członek Zarządu. 

6. W przypadku zawieszenia w czynnościach przewodniczącego lub zmniejszenia się składu 
Zarządu o 1/3 liczby członków Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zebranie w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub zmniejszeniu się 
składu Zarządu. 

 
§ 22 

 
Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

1. Określenie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień 
Walnego Zebrania, 

2. kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia, 
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 
5. określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
6. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania i majątku trwałego 

Stowarzyszenia, 
7. uchwalanie regulaminów niezastrzeŜonych dla Walnego Zebrania, 
8. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu, 
9. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, 
10. zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VII  
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 23 
 

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego. 
 

§ 24 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z 

przeprowadzonych kontroli, 
3. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
5. wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach przewodniczącego lub innych członków 

Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
 

§ 25 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako 
obserwatorzy. 
 

§ 26 
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 

Rozdział VIII  
 

Maj ątek i fundusze 
 

§ 27 
 

Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusze składające się z: 
1. składek członkowskich, 
2. darowizn i zapisów i środków pochodzących z ofiarności publicznej, 
3. dotacji i subwencji, 
4. działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów, 
5. udziałów i odsetek bankowych. 

 
§ 28 

 
1. Oświadczenia woli, w tym równieŜ w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia 

składają dwaj członkowie Zarządu, w tym przewodniczący lub zastępca 
przewodniczącego.  



2. Wszelkie dokumenty wiąŜące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty 
obrotu pienięŜnego, obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym 
podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby określone w pkt 1 oraz skarbnik.  

 
§ 29 

 
UpowaŜnienia, o których mowa w § 28 mogą być przeniesione na inne osoby uchwałą 

Zarządu.  
 
 

Rozdział IX 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 30 
 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 
 

§ 31 
 

Rozwiązanie Stowarzyszenia moŜe nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 
 
 
 

Zarząd: 
  

Przewodniczący- Andrzej Kurowski 
 
 

 
Wiceprzewodniczący- Krystyna Chrzanowska  
 
 
 
Sekretarz- Romualda Ewa Lisowska 
 
 
 
Skarbnik- Urszula Tyszkiewicz 
 
 
 

Członkowie: 
 
 
 

Roman Banaszek       Petroniusz Mituniewicz    Ryszard Stanek 


