STATUT STOWARZYSZENIA

„Amicus Copernicus”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Amicus Copernicus” i zwane jest w dalszej części Statutu
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem, zawiązanym dla niesienia pomocy szkole
i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn.
4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
9. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne
Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
10. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie szeroko pojętych działań dla dobra Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, a w szczególności:
1/ inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie uczniów,
2/ upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych szkoły,
3/ organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
4/ wspomaganie realizacji planów dydaktycznych szkoły,
5/ organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
6/ wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
7/ organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych oraz wypoczynku uczniów,
8/ fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
9/ wspieranie współpracy szkoły z zaprzyjaźnionymi placówkami.
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11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1/ współpracę z Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim, Samorządem
Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w szkole,
2/ zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących Statut Stowarzyszenia,
3/ współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4/ popularyzowanie historii, tradycji i osiągnięć szkoły oraz dorobku jej wychowanków,
5/ świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej i organizacyjnej.
12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
14. Stowarzyszenie posiada członków:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.
15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
16. Członkiem zwyczajnym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność Stowarzyszenia.
20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1/ uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia w sposób bierny i czynny,
2/ korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3/ udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia
4/ zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
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22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2/ przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3/ regularnego opłacania składek.
23. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom
zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
24.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

25. Utrata członkostwa następuje wskutek:
1/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2/ wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu niepłacenia składek przez okres dwunastu miesięcy,
- na pisemny wniosek trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
3/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4/ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
26. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
27. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
28. Kadencja władz wybieranych przez Stowarzyszenie trwa dwa lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o głosowaniu
tajnym.
29. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż
trzy kadencje.
30.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
32. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1/ członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2/ członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
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33. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
34. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz w roku. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków nie później niż
piętnaście dni przed planowanym terminem spotkania.
35. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie . Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie.
W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Wyjątek stanowią uchwały
dotyczące zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia.
37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1/ określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2/ uchwalanie zmian Statutu,
3/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6/ uchwalanie budżetu,
7/ uchwalanie wysokości składek członkowskich, terminu ich wpłacania, a także
wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia,
8/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
9/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
10/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków; reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
39. Zarząd składa się z czterech do siedmiu osób.
40. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika .
41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
42. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
43. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
44. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ realizacja celów Stowarzyszenia,
2/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3/ sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,
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4/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
6/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7/ przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,
8/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych lub
zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania,
9/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
10/ przyjmowanie i skreślanie członków,
11/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu.
45. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia
46. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza.
47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie działalności Zarządu,
2/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3/ prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
4/ składanie wniosków o absolutorium do władz Stowarzyszenia,
5/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
48. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmianie w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez
pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
49. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
50. Fundusze Stowarzyszenia powstają:
1/ ze składek członkowskich,
2/ z darowizn i spadków,
3/ zapisów,
4/ subwencji finansowych,
5/ dochodów z własnej działalności,
6/ ofiarności publicznej.
51. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
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52. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu,
w tym prezes lub wiceprezes.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością –2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
55.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

56. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

Cieszyn, 25 kwietnia 2007r.

Zarząd Stowarzyszenia:
Grzegorz Księżyc
Aleksandra Skowrońska
Dorota Kania
Krystyna Wąsik
Janusz Stanieczek
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