
Załącznik nr 1  
do uchwały nr 2 Zebrania Założycielskiego 
Stowarzyszenia Absolwentów  
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  
w Ostrołęce  
z dnia 22 stycznia 2005 r. w sprawie statutu 
Stowarzyszenia Absolwentów  
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  
w Ostrołęce  

  

S T A T U T 

Stowarzyszenia Absolwentów 

 Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 
w Ostrołęce 

 ( tekst jednolity z dnia 31.05.2008 r.) 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

       Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej                 
w Ostrołęce”. Dalej zwane jest stowarzyszeniem. 

§ 2. 

       Stowarzyszenie   działa   na   podstawie   polskiego   prawa  o  stowarzyszeniach   oraz   niniejszego  statutu. 

§ 3. 

       Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 4. 

       Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu       
działania. 

§ 5. 

       1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w granicach dopuszczonych               
prawem także poza tym obszarem. 

       2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały i koła środowiskowe, które działają w oparciu                            
o stosowne regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

       3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrołęka. 
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§ 6. 

       Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie                                      
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 7. 

       Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia                  
swych spraw może zatrudniać pracowników. 

Rozdział II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 8. 

       Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie integracji oraz trwałych więzów absolwentów Wyższej             
Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z macierzystą uczelnią oraz promocja i propagowanie                      
uczelni i jej osiągnięć. 

§ 9. 

       Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1)   współdziałanie z kierownictwem uczelni oraz stowarzyszeniami absolwentów innych uczelni w                  
zakresie wymiany doświadczeń, 

2)   organizowanie pomocy koleżeńskiej, zjazdów roczników i spotkań absolwentów Wyższej Szkoły        
Administracji Publicznej w Ostrołęce, 

3)    uczestniczenie i współorganizowanie uroczystości jubileuszowych uczelni, 

4)    podejmowanie działań na rzecz podnoszenia rangi zawodu administratywisty oraz świadomości i              
kultury prawnej społeczeństwa poprzez organizowanie odczytów, szkoleń, konferencji, semina-                       
riów, sympozjów oraz innych form przekazywania wiedzy, 

5)    propagowanie zasad etyki zawodowej w administracji. 

6)    prowadzenie działalności gospodarczej. 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10. 

       1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1)    członków zwyczajnych, 

2)    członków obserwatorów, 

3)    członków honorowych, 

4)    członków wspierających.    
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       2. Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w          
Ostrołęce, niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa.  

       3. Członkiem obserwatorem może zostać każdy, kto jest słuchaczem Wyższej Szkoły Administracji      
Publicznej w Ostrołęce od co najmniej 6 miesięcy. 

       4. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia lub szczególnie za-             
służona dla Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. 

       5. Członkiem wspierającym może być jednostka organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna 
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca stałe wsparcie działalności Stowarzyszenia. 

§ 11. 

       1. Nabycie praw członka zwyczajnego oraz członka obserwatora następuje na podstawie wpisu do     
ewidencji, dokonywanego po akceptacji przez Zarząd złożonej dobrowolnie deklaracji oraz wpłacie         
wpisowego. 

       2. Członek obserwator posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem praw, o               
których mowa w § 12 pkt 3. 

       3. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków. Członek        
honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem praw, o których mowa w § 12               
pkt 3 i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek. 

       4. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowa-         
rzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę. 

       5. Członek wspierający realizuje swoje prawa i obowiązki bezpośrednio lub przez przedstawicieli.       
Członkowi wspierającemu nie przysługują prawa, o których mowa w § 12 pkt 3. 

§ 12. 

       Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do: 

1)    wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia, 

2)    posiadania ustalonego dokumentu i oznak członkostwa, 

3)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

4)   korzystania z możliwości i form organizacyjno-programowych stwarzanych przez Stowarzyszenie                   
dla jego członków. 

§ 13. 

       Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
 
1)    popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
2)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia i macierzystej uczelni, 
3)    swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
4)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
5)    regularnie opłacać składki członkowskie, 
6)    na bieżąco informować Zarząd Stowarzyszenia o zmianach swoich danych osobowych zawartych        

w ewidencji. 
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§ 14. 

       Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1)    śmierci członka, 

2)    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, 

3)  skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku długotrwałego uchylania                     
się od obowiązków członkowskich, 

§ 15. 

       Od uchwały Zarządu w przypadku skreślenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Ze-               
brania Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia. Uchwała Walnego Zebrania             
Członków jest ostateczna. 

  

Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 16. 

       1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1)    Walne Zebranie Członków, 

2)    Zarząd, 

3)    Komisja Rewizyjna, 

       2. Kadencja władz trwa 3 lata. 

      3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności                  
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie               
stanowią inaczej. 

§ 17. 

       1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków                 
może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

       2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata. 

       3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd           
zawiadamia członków nie później niż 4 tygodnie przed jego terminem. 

       4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie: 
1)    uchwały Zarządu przy obecności 2/3 jego członków, 
2)    na pisemny, zawierający proponowany porządek obrad, wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3)    na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia. 
       5. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd, co najmniej na                
dwa tygodnie przed jego terminem. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w          
terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. 
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       6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1)    uchwalanie zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia, 

2)    uchwalanie i zatwierdzanie programów działalności Stowarzyszenia, 

3)   uchwalanie i zatwierdzanie zasad funkcjonowania i regulaminów pracy organów Stowarzyszenia                  
oraz Komisji Rewizyjnej, 

4)   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z jego działalności oraz realizacji programów,  
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, a także podejmowanie                    
uchwał w tym zakresie, 

5)    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6)    wybór władz Stowarzyszenia, 

7)    nadawanie  i  pozbawianie  na  wniosek  Zarządu  godności  członka honorowego Stowarzyszenia, 

8)    rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  w  sprawie  skreślenia  z  listy  członków  Stowarzyszenia, 

9)   zatwierdzanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz      
Stowarzyszenia, 

       7. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wymagana jest obecność w       
pierwszym terminie 1/2 uprawnionych do głosowania.  

       8. Drugi termin Walnego Zebrania Członków można wyznaczyć nie wcześniej niż godzinę po             
pierwszym terminie. W drugim terminie podejmowanie wiążących decyzji następuje bez względu na                
liczbę obecnych członków. 

       8. Na żądanie co najmniej 1/4 liczby obecnych na Walnym Zebraniu Członków zarządza się gło-            
sowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad. 

§ 18. 

       1. Zarząd  Stowarzyszenia  składa  się  z  3 - 5 członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie,  w  tym        
co najmniej prezesa, wiceprezesa, skarbnika. 
       2. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia bierze udział, bez prawa do głosu stanowiącego,     
przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji oraz osoby zapro-                
szone przez Zarząd Stowarzyszenia. 
       3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy w roku. Do ważności                  
uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub z jego 
upoważnienia wiceprezesa. 
        4. Zarząd może powoływać komisje, zespoły i grupy robocze. 
       6. Zasady funkcjonowania władz i organów Stowarzyszenia oraz komisji i zespołów określają re-          
gulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków. 

§ 19. 

       Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1)    reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, 
2)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  
3)    organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia, 
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4)   określenie form i trybu prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie z  
obowiązującymi przepisami 

5)   uchwalanie okresowych planów działania na podstawie programów zatwierdzanych przez Walne            
Zebranie Członków, 

6)    składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

7)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka Stowarzyszenia, 

8)  występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie Członków godności             
członka honorowego, 

9)    zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10) zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. 

§ 20. 

       1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Sto-     
warzyszenia. 

       2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu wybierając ze swego                 
grona przewodniczącego. 

       3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej                            
2 członków. 

       4. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności    
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. 

       5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Walne Zebranie              
Członków Stowarzyszenia. 

       6. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień odno-              
szących się do jego działalności. 

       7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie ze swo-                  
jej działalności oraz stawia wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. 

       8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu. 

       9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewodniczący zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak                   
niż dwa razy w roku. 

       10. Nie  można  łączyć  członkostwa  w  Komisji  Rewizyjnej  z  funkcją  w  innych  władzach  Stowarzyszenia. 

§ 21. 

       W przypadku utraty członkostwa, rezygnacji  lub śmierci jednego z członków Zarządu lub  Komisji Rewizyjnej 
w czasie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w formie 
uchwały podjętej zwykłą większością głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 
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Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 22. 

       1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

       2. Na fundusze składają się: 

1)    wpisowe i składki członkowskie, 

2)    dotacje, darowizny, zapisy, 

3)    dochody z działalności statutowej, 

4)    dochody z działalności gospodarczej. 

       3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wyma-                   
gane są podpisy dwóch osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia. 

  

Rozdział VII 

ZMIANY STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 23. 

       1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie       
Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych                    
do głosowania.  

       2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić tryb likwidacji oraz przeznaczenia                 
majątku. 

       3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku nie może po-           
wodować jego podziału w żadnej postaci pomiędzy członków Stowarzyszenia. 
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