
STATUT 
„IRYDION” STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW  i

WYCHOWAWCÓW I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie działa pod nazwą „IRYDION” Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i 

Przyjaciół  I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie. 
  

   § 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, pieczęci i odznak, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a jego nazwa i wyróżniki graficzne są prawnie zastrzeżone.

§ 4.

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 
20 poz. 104 z 1989 roku z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 5.

Stowarzyszenie działa również jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego na podstawie 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 
poz. 873 z 2003 roku z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych przepisów dotyczących działalności 
organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

§ 6.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ciechanów, a terenem działania obejmuje terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność za
granicą.

§ 7.

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

§ 8.

Działalność stowarzyszenie opiera na społecznej pracy swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a dla realizacji celów statutowych 

korzystać z pomocy wolontariuszy i osób skierowanych przez organy państwowe i samorządowe.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże cały dochód z tej działalności 
służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.

§10.
          Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.



II. Cel i sposoby działania.
§ 11.

Celem ogólnym stowarzyszenia jest doskonalenie systemu oświaty na szczeblu lokalnym i 
regionalnym. W tym między innymi:

 wspieranie szkół w podnoszeniu jakości kształcenia,
 wspieranie materialne i merytoryczne rozwoju naukowego młodzieży i kadry,
 poprawa wyposażenia szkół,
 poprawa warunków lokalowych,
 rozwijanie kontaktów międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na     międzynarodową 
wymianę młodzieży,
 inicjowanie współpracy międzyszkolnej oraz między szkołami i uczelniami,
 organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych i sportowych,
 występowanie z inicjatywami usprawniającymi funkcjonowanie oświaty,
 opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty i innych dziedzin, mieszczących się  w zakresie

działalności Stowarzyszenia,
 kultywowanie tradycji szkolnych i umacnianie więzi łączących społeczność szkolną.
    
      Celem szczególnym Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi między wychowankami i 

wychowawcami, poprzez, między innymi:
 pomoc absolwentom w starcie życiowym i w karierze zawodowej,
 podtrzymywanie więzi między ogółem absolwentów,
 podtrzymywanie kontaktów z emerytowanymi członkami grona pedagogicznego.

§ 12.

Cele wymienione w § 11 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 tworzenie systemu wymiany informacji i doświadczeń między absolwentami, uczniami i 

kadrą, 
 udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia,
 przekazywanie darów w postaci materiałów i wyposażenia,
 prowadzenie systemu stypendialnego, fundowanie nagród
 organizowanie lobbingu na rzecz inicjatyw zaakceptowanych przez Stowarzyszenie
 współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego,
 prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i 

wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 organizowanie spotkań i zjazdów wychowanków,
 prowadzenie międzyzjazdowych form współpracy.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 13.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które pisemnie zadeklarowały 
uczestnictwo w Stowarzyszeniu.

         § 14.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują status:
1. wychowanka,
2. wychowawcy,
3. przyjaciela,
4. sympatyka.



§ 15.

Kariera Statusu.
1. Status wychowanka otrzymuje absolwent szkoły objętej opieką przez Stowarzyszenie.
2. Status wychowawcy otrzymuje nauczyciel ww. szkoły.
3. Status wychowanka otrzymują, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o rejestracji 

Stowarzyszenia, osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego.
4. Status przyjaciela otrzymuje osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia. Osoba 

prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Honorową godnością Sympatyka może zostać obdarzona osoba fizyczna lub prawna, nie będąca jego 

członkiem, szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Godność ta jest nadawana przez 
Walne Zebranie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

§ 16.

Zasady uzyskiwania członkostwa.
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek kandydata.
2. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty 

jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w 
czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do 30-go roku życia jest członkiem pasywnym,
na którym nie ciążą obowiązki wymienione w §19 i któremu nie przysługują prawa wymienione w §17 
pkt 1,2,3 i 5. Pasywny członek stowarzyszenia staje się członkiem aktywnym po złożeniu deklaracji 
przyjęcia pełni obowiązków i praw w Stowarzyszeniu. 

§ 17.

Wychowankom i wychowawcom przysługuje w Stowarzyszeniu prawo do:
1. Uczestniczenia w statutowych zebraniach Stowarzyszenia.
2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
3. Posiadania legitymacji członkowskiej oraz  noszenia odznak organizacyjnych.
4. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
5. Korzystania z wszelkich ułatwień, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 18.

Przyjaciołom i Sympatykom przysługują prawa wymienione w § 17 w punktach 1,3,4 i 5.

§ 19.

Obowiązkiem członka Stowarzyszenia (oprócz Sympatyka) jest:
1. Czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.
2. Praca społeczna, niezbędna dla realizacji jego celów i przedsięwzięć.
3. Przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
4. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz uchwał, regulaminów i zarządzeń władz 

Stowarzyszenia.
5. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na mocy:
I.  Postanowienia Zarządu w razie:

1. Złożenia pisemnej rezygnacji.
2. Śmierci osoby fizycznej.
3. Likwidacji osoby prawnej.
4. Zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez pełny okres składkowy.



        II.  Uchwały Rady Stowarzyszenia o wykluczeniu w przypadku uchybienia postanowieniom statutu, 
działania na szkodę Stowarzyszenia lub innego zachowania niegodnego członka Stowarzyszenia.

Od postanowienia Zarządu i uchwały Rady Stowarzyszenia przysługuje prawo pisemnego odwołania 
do Walnego Zebrania Członków, złożone organowi zwołującemu co najmniej 21 dni przed jego 
rozpoczęciem.

IV. Władze Stowarzyszenia.
§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Rada Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna

§ 22.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 23.

Organem opiniodawczym Stowarzyszenia jest Konwent Seniorów.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków decyduje o wszystkich istotnych dla Stowarzyszenia 
przedsięwzięciach. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w 
szczególności:

1) Uchwalanie i zmiana statutu Stowarzyszenia. Uchwały w tej sprawie zapadają w 
głosowaniu jawnym, większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ½ członków 
posiadających czynne prawo wyborcze. Projekty zmian w statucie, aby dokonane 
zmiany były prawomocne, muszą być dołączone do zawiadomień zwołujących Walne
Zebranie Członków.

2) Wybór Rady Stowarzyszenia; w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
głosów,spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Konwent Seniorów.

3) Wybór Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, 
ze wskazaniem powierzanej funkcji,spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych
przez Konwent Seniorów .

4) Wybór Komisji Rewizyjnej; w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
5) Uchwalanie wieloletnich programów działania.
6) Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
7) Nadawanie Honorowej Godności „Sympatyka”.
8) Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu 

członkostwa.
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Stowarzyszenia o wykluczeniu ze 

Stowarzyszenia.
10) Rozpatrywanie skarg członków na działania Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
11) Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości.
12) Uchwalanie wysokości i sposobu wnoszenia składek członkowskich.
13) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu posiadanego w 

chwili rozwiązania majątku. Uchwała taka zapada większością ⅔ głosów ważnego 
Walnego Zebrania Członków. Dla prawomocności takiej uchwały projekt musi być 
dołączony do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.



2. Tryb zwołania Walnego Zebrania Członków.
1) Walne Zebranie Członków w terminie statutowym zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, 

informując wszystkich członków co najmniej 14 dni przed o terminie, miejscu i 
proponowanym porządku obrad.

2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na skutek:
◦ uchwały Rady Stowarzyszenia,
◦ na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
◦ na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby uprawnionych członków.

3) Dla prawomocności Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie niezbędna 
jest obecność ½ wychowanków i wychowawców łącznie. W przypadku braku 
quorum w pierwszym terminie, zostaje wyznaczony drugi termin Walnego Zebrania 
Członków, którego decyzje są prawomocne, niezależnie od frekwencji.

4) Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący z pomocą 
Sekretarza, wybrani zwykłą większością głosów, spośród uczestniczących w 
obradach wychowanków i wychowawców.

5) Każdemu wychowankowi i wychowawcy, uczestniczącemu w obradach przysługuje 
jeden głos.

6) Uchwały Walnego Zebrania Członków, poza tymi, dla których statut wymaga 
odmiennie, zapadają zwykłą większością głosów.

7) Z obrad Walnego Zebrania Członków Sekretarz sporządza protokół, podpisany przez 
Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Zmiany składu władz Stowarzyszenia wymagają zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 25.

Rada Stowarzyszenia jest organem nadzorczym Stowarzyszenia.
1) Rada Stowarzyszenia składa się z 15 osób.
2) Pracami Rady kieruje  Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród jej 

członków.
3) Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły. Protokół posiedzenia sporządza Sekretarz Rady, 

wybrany spośród jej członków.
4) Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
5) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności min. 50% składu.
6) Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

 kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia,
 podejmowanie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, uchwał w sprawach 

majątkowych, których wartość przekracza 5.000,00 (pięć tysięcy) euro, z 
wyłączeniem spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości..

 przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
 udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okresy roczne,
 rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu Stowarzyszenia i 

działaniami niegodnymi członka Stowarzyszenia,
 rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,
 Rada stowarzyszenia może członkowi Stowarzyszenia udzielić:

 upomnienia
 nagany
 zawiesić w prawach członkowskich na okres do 1 roku
 wykluczyć ze Stowarzyszenia

 od nałożonych przez Radę Stowarzyszenia kar ukarany może odwołać się do 
najbliższego Walnego Zebrania Członków,

 podejmowanie uchwały o zwołaniu, w sytuacjach nadzwyczajnych, Walnego Zebrania 
Członków,

 składanie sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu Członków.



§ 26.

Bieżącymi działaniami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków:

 Prezesa Zarządu, reprezentującego Stowarzyszenie na zewnątrz,
 Sekretarza będącego jednocześnie zastępcą Prezesa Zarządu,
 Skarbnika.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane w pełnym składzie zwykłą większością głosów.
3. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia
4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia; oświadczenia takie składa Prezes i 

jeden z pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia, a w oświadczeniach majątkowych 
Prezes i Skarbnik,

 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 prowadzenie korespondencji w imieniu Stowarzyszenia,
 przyjmowanie nowych członków,  przyznawanie odznak organizacyjnych,
 wydawanie postanowień o utracie członkostwa z powodu zalegania w opłacaniu składek 

członkowskich i innych powinności finansowych,
 składanie Radzie Stowarzyszenia do zatwierdzenia corocznych sprawozdań z działalności,
 zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.       

  § 27.
Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Komisja ma prawo wnioskować o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej 

członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:

 kontrolowania co najmniej raz w roku finansów Stowarzyszenia,
 przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności 

statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 28.

1. Konwent Seniorów stanowią członkowie Komitetu Założycielskiego i członkowie Zarządów 
Stowarzyszenia, których kadencja została zakończona uzyskaniem absolutorium.

2. Pracami Konwentu kieruje Starosta. Zostaje nim członek Konwentu Seniorów legitymujący 
się najdłuższym stażem członkowskim w Stowarzyszeniu. W sytuacji, gdy dwie lub więcej 
osób ma taki sam staż, Starostą zostaje osoba pełniąca wcześniej funkcję Prezesa, Sekretarza 
lub Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia, w wymienionej w tym zdaniu kolejności. 

3. Do kompetencji Konwentu Seniorów należy: 
 opiniowanie kandydatur do Rady Stowarzyszenia ,
 opiniowanie kandydatur na funkcje Zarządu Stowarzyszenia,
 wydawanie opinii w sprawach o wykluczenie ze Stowarzyszenia,
 występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności honorowych.



4. Uchwały Konwentu Seniorów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu Konwentu.

V. Majątek Stowarzyszenia
§ 29.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
2. Na fundusze składają się:

 składki członkowskie,
 subwencje i dotacje od organów państwowych i samorządowych,
 dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych, należących do Stowarzyszenia,
 darowizny, spadki i zapisy,
 dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

3. Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania do wysokości jego majątku.

VI.  Postanowienia końcowe
§ 30.

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na skutek:
1) podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków,
2) decyzji uprawnionych organów państwowych.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1, Walne Zebranie Członków ustanawia komisję likwidacyjną 
Stowarzyszenia oraz postanawia o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.

§ 31.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego statutu mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustaw regulujących działalność Stowarzyszenia.


