
        STATUT

               Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”

      w Ostrowie Wielkopolskim

                Rozdział I

                   Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” w Ostrowie Wielkopolskim 

zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie:

- ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku,

- niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły 

i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Powołane jest na czas nieokreślony.



§5

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem wychowanków, absolwentów i 

nauczycieli Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha 

Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o działalności niezarobkowej i opiera swą działalność 

na pracy społecznej członków.

3. Stowarzyszenie może zlecać odpłatnie wykonanie zadań stanowiących realizację celów 

jego działalności osobom spoza Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może posiadać jednostki organizacyjne –  ko ła w innych 

miejscowościach. Koła nie posiadają osobowości prawnej.

5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: „Stowarzyszenie 

Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski ul. Gimnazjalna 9”.

6. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

7. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Ostrowski.

    Rozdział II

                                      Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród społeczności miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego oraz regionu ostrowskiego zwłaszcza wśród uczniów, 

absolwentów, wychowanków i nauczycieli Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, 

dawnego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Promowanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i regionu poprzez 

popularyzowanie wśród społeczeństwa osiągnięć i tradycji Pierwszego Liceum, dawnego 

Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz osiągnięć absolwentów.



3. Podtrzymywanie i umacnianie więzi między członkami Stowarzyszenia a Liceum 

i jego wychowankami.

4. Popularyzowanie wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz podtrzymywanie 

tradycji Szkolnego Klubu Sportowego „Venetia”.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Utrzymywanie współpracy z władzami samorządowymi powiatu, miasta, ościennych 

gmin oraz Dyrekcją Liceum w organizacji imprez o charakterze patriotycznym, 

wychowawczym, kulturalno-oświatowym, zwłaszcza imprez popularyzujących osiągnięcia 

i tradycje Liceum, dawne Gimnazjum Męskie w Ostrowie Wielkopolskim oraz jego 

wychowanków i profesorów.

2. Organizowanie wspólnie z Dyrekcją Liceum:

a) koleżeńskich spotkań roczników maturalnych oraz innych spotkań okazjonalnych,

b) corocznego Święta Szkoły,

c) międzyszkolnych i międzyklasowych zawodów sportowych.

3. Uczestnictwo w Kapitule Tytułów i Medali „Alma Mater Ostroviensis 1845” 

nagradzając osoby wyróżniające się działalnością na rzecz Liceum.

4. Inicjowanie i wspieranie działalności pozalekcyjnej młodzieży w kołach naukowych, w 

redagowaniu gazetki szkolnej, w chórze szkolnym, w przygotowaniu różnych imprez o 

charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym i sportowym oraz spotkań ze znanymi 

ze swych osiągnięć absolwentami Liceum.

5. Opracowanie i publikacje materiałów dotyczących historii i osiągnięć pedagogicznych, 

wychowawczych, naukowych i sportowych Liceum oraz jego wychowanków.

6. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz 

zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz podtrzymywanie tradycji Szkolnego Klubu 

Sportowego „Venetia”.

7. Wspólne z Dyrekcją Liceum tworzenie galerii portretów wybitnych profesorów 

i wychowanków Szkoły.

8. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.



9. Pozafinansowe wspieranie Dyrekcji Szkoły w działalności inwestycyjnej i remontowej.

      

    Rozdział III

                                      Członkowie Stowarzyszenia

§8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zgłosiła na piśmie swoje 

przystąpienie do Stowarzyszenia oraz deklaruje realizowanie jego celów i zadań.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić 

osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Członkiem zwyczajnym może być absolwent, wychowanek lub nauczyciel Liceum, 

który pragnie realizować cele i zadania Stowarzyszenia. Przez pojęcie wychowanka 

rozumie się osobę, która nie jest absolwentem Szkoły, ale do niej uczęszczała lub 

uczęszcza. Przez pojęcie nauczyciela rozumie się aktualnego lub byłego nauczyciela 

Liceum.

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.



5. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Liceum

i Stowarzyszenia.

6. Przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą 

na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu deklaracji członkowskiej.

7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na 

podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu.

8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu.

§10

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, uchwał oraz regulaminów wewnętrznych władz 

Stowarzyszenia,

b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

c) uczestniczenia w walnych zebraniach członków, a ponadto członkowie zwyczajni mają 

obowiązek systematycznego opłacania składek,

d) członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich,

e) wychowankowie oraz uczniowie Liceum do czasu podjęcia pracy zarobkowej mogą być 

zwolnieni z płacenia składek członkowskich. Wniosek o zwolnienie ze składek rozpoznaje 

Prezydium Zarządu.

3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

a) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

b) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający mają obowiązek:



a) przestrzegać statutu, uchwał oraz regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia,

b) wywiązywać się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§11

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,

b) rozwiązania Stowarzyszenia,

c) śmierci członka,

d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f) wykluczenia przez Prezydium Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd następuje z powodu:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub Liceum,

b) rażącego naruszenia statutu,

c) nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

przekraczający 12 miesięcy.

3. Od uchwały Prezydium Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje 

odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu. Na wniosek osoby pozbawionej członkostwa ponowne rozpoznanie 

sprawy odbywa się po wysłuchaniu zainteresowanego przez Zarząd na posiedzeniu.

       Rozdział IV

                                           Władze Stowarzyszenia

 §12

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,



2. Zarząd,

3. Prezydium Zarządu,

4. Komisja Rewizyjna.

§13

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie 

Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może 

zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 10% członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków.

3. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

4. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego obrad.

5. Dyrektor Liceum oraz Starosta Ostrowski lub ich przedstawiciele, a także osoby 

zaproszone przez Zarząd mogą uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z 

głosem doradczym.

6. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

    Walne Zebranie Członków

§14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie zwołuje Prezes Zarządu zawiadamiając członków Stowarzyszenia o 



terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

5. Zwyczajne Walne Zebranie, jako sprawozdawcze, zwoływane jest raz w roku, 

i jako sprawozdawczo-wyborcze, co pięć lat.

6. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim 

terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

7. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w ważnych sprawach:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia 

wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie zmian w statucie.

3. Wybór członków Zarządu i Prezesa Zarządu.

4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu.

6. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie członka honorowego.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez władze lub członków 

Stowarzyszenia.

9. Zatwierdzanie uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

10. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§16



1. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub jego Zastępca 

(Przewodniczący Zebrania). 

2. Prowadzący zebranie zarządza wybór, spośród obecnych członków Stowarzyszenia, 

sekretarza.

3. Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do protokołu i 

opatruje podpisami przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.

                      Zarząd Stowarzyszenia

§17

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między 

walnymi Zebraniami.

2. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym działalnością Stowarzyszenia.

3. Zarząd składa się z 10 do 15 członków.

4. Członków zarządu, na wniosek prezesa, wybiera Walne Zebranie.

5. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu 

składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Po upływie kadencji Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§18

1. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu jest z urzędu członkiem Kapituły Tytułów i Medali „Alma Mater 

Ostroviensis 1845” istniejącej w Liceum.

 §19

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Wybór Prezydium Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.



2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

4. Opracowywanie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia.

5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.

6. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka wspierającego.

8. Zatwierdzanie opracowywanych przez Prezydium Zarządu planu pracy i budżetu 

Stowarzyszenia oraz sprawozdań z ich realizacji.

9. Zatwierdzanie regulaminu pracy Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Zapoznanie wszystkich członków Stowarzyszenia z rocznym sprawozdaniem z 

działalności władz oraz decyzji Komisji Rewizyjnej.

11. Rozstrzyganie sporów między członkami wynikającymi z ich przynależności 

do Stowarzyszenia.

12. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

13. Wnioskowanie do Kapituły przy Liceum o nadanie honorowych medali „Zasłużony dla 

Alma Mater Ostroviensis” osobom wyróżniającym się działalnością na rzecz Szkoły i 

uczniów.

14. Typowanie kandydatów do umieszczania w galerii portretów w Liceum.

15. Określenie wysokości, terminu i trybu uiszczenia składek członkowskich.

16. Powoływanie komisji problemowych.

17. Powoływanie zespołu redakcyjnego wydawnictw Stowarzyszenia.

18. Powoływanie zespołów do spraw inwestycji i remontów, imprez sportowych oraz 

imprez kulturalno-oświatowych.

19. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych ze swojej 

działalności oraz podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nimi.

20. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu, a nie przypisanych 

innym organom Stowarzyszenia.

21. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu, w tym od decyzji o 

wykluczeniu członka Zarządu.



                          Prezydium Zarządu

§20

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz Zarządu.

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

4. Składanie Walnemu Zebraniu i Zarządowi sprawozdań ze swojej działalności.

5. Opracowanie projektu planu pracy Zarządu, komisji problemowych i zespołów.

6. Zwoływanie posiedzeń Zarządu.

7. Podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka Stowarzyszenia.

8. Występowanie z uwagami i wnioskami w sprawie działalności Stowarzyszenia do 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. Ocena aktywności społecznej członków Stowarzyszenia, w szczególności członków 

Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o wyróżnienie lub nagrodzenie 

członków Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

     Komisja Rewizyjna

    §21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i sekretarza.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 



za przestępstwo z winy umyślnej.

      §22

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, ale nie 

rzadziej niż raz w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.

       §23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie ca łokszta ł tu dzia ł alno ś ci Stowarzyszenia, ze szczegó lnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i 

Zarządu.

4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków w razie jego 

bezczynności.

6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

    Koła

     §24

1. Członkowie Stowarzyszenia mogą zrzeszać się w Kołach.

2. Koła mogą tworzyć członkowie Stowarzyszenia zamieszkali w tej samej miejscowości 

lub członkowie tego samego rocznika maturalnego.

3. Koło może utworzyć minimum 5 członków Stowarzyszenia.

4. Organizację wewnętrzną Koła określa ogólne zebranie jego członków.



5. Ogólne zebranie Koła określa władze Koła i zakres ich kompetencji.

6. Przewodniczący Koła w ciągu 14 dni winien powiadomić Zarząd o powołaniu Koła.

            Rozdział V

             Majątek Stowarzyszenia

      §25

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

a) składki członkowskie,

b) darowizny oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

c) dotacje i granty

d) inne wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.

    §26

1. Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały wyznacza 4 członków Prezydium Zarządu, w 

tym prezesa i skarbnika do dokonywania operacji finansowych w banku.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 

majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

                                    Postanowienia końcowe



    §27

Pierwsze Walne Zebranie zwołuje Komitet Założycielski nie później niż 6 miesięcy od 

dnia zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy.

    §28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia lub jego rozwiązania podejmuje 

Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej 10% członków uprawnionych do głosowania

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

     §29

1. Niniejszy statut zostaje przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 23 maja 2016 

roku i obowiązuje od momentu jego zatwierdzenia przez Sąd Rejestrowy.

2. Do czasu zarejestrowania niniejszego statutu przez Sąd Rejestrowy, Stowarzyszenie 

działa na podstawie statutu z dnia 8 stycznia 2010 roku.

     


