
STATUT 
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP 
W OLSZTYNIE 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Powołana na podstawie niniejszego statutu organizacja społeczna nosi nazwę: 

„Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej” w Olsztynie zwane w dalszym ciągu statutu Stowarzyszeniem. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn a terenem działalności Rzeczpospolita 
Polska. 

2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium 
Polskiej oraz należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji, na zasadach 
kreślonych w ich statutach a także tworzyć i przystępować do związków stowarzyszeń. 

3. Stowarzyszenie może powoływać terenowe oddziały regionalne i koła (kluby), które nie 
uzyskują osobowości prawnej. 

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: „Stowarzyszenie Absolwentów 
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie”. 

2. Kluby regionalne /terenowe/ używają pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Absolwentów 
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Klub w ......................”. 

Rozdział II 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią dla 
prowadzenia działalności na rzecz jej rozwoju 

§ 6 

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

a. stałą współpracę z władzami uczelni 



b. współpracę z organizacjami studenckimi, naukowymi oraz pracowniczymi Wyższej Szkoły 
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

c. inicjowanie przedsięwzięć związanych z działalnością naukową, dydaktyczna i 
gospodarczo – finansową uczelni, 

d. opracowywanie wniosków i propozycji dla władz uczelni w sprawach dotyczących 
zagadnień wymienionych w § 6 lit c, 

e. organizowanie sympozjów, sesji, konferencji i wycieczek dla zapoznawania się z 
osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi uczelni, 

f. organizowanie życia koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia 
g. prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym celu Stowarzyszenie może 

powoływać Fundacje lub inne prawem przewidziane organizacje gospodarcze, 
h. powoływanie klubów terenowych zrzeszających absolwentów mieszkających na danym 

terenie. 
i. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, na rzecz rozwoju uczelni 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych oraz 
wspierających. 

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być tylko absolwenci Wyższej Szkoły 
Informatyki i Ekonomii TWP. 

3. Członkiem honorowym może być absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w 
Olsztynie oraz innej wyższej uczelni krajowej i zagranicznej posiadający duże zasługi dla 
rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP lub Stowarzyszenia. 

4. Członkami wspierającymi może być osoba fizyczna lub prawna działająca na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, 
która zadeklaruje poparcie rzeczowe lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie 
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający będący 
osobą prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

5. Członkowie Stowarzyszenia nie muszą posiadać polskiej przynależności państwowej. 

§ 8 

1. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani na członków Stowarzyszenia 
uchwałą Zarządu podejmowaną zwykle większością głosów, na podstawie deklaracji 
złożonej przez kandydata. 

2. Członkowstwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą ¾ głosów. 

§ 9 

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w następstwie: 
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej przez członka w formie zawiadomienia 

Zarządu Stowarzyszenia 
2. skreślenia z listy członków dokonanego przez Zarząd w wyniku: 

 podstrony/39egania w opłacaniu składek przez okres dwóch lat po 
uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu do uiszczenia 
podstrony/39egłych składek 

 udowodnionego działania członka na szkodę Stowarzyszenia, naruszenia 
postanowień statutu i uchwał władz lub popełnienia czynu niehonorowego 

 utraty praw publicznych. 
2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków w trybie ust. 1 lit. b) ma prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania Członków / Delegatów/. 



Rozdział IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA 

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia 
posiadają czynne i bierne prawa wyborcze do władz oraz są uprawnieni do korzystania z 
pomocy Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami fizycznymi korzystają z uprawnień 
przewidzianych w porozumieniu zawartym między władzami Uczelni a Zarządem 
Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Stowarzyszenia maja prawo do noszenia znaczka z emblematem uczelni 
oraz posiadania legitymacji umożliwiającej im korzystanie z uprawnień zawartych w 
porozumieniu o którym mowa w ust. 2. 

4. Członkom honorowym nie przysługuje bierne prawo wyborcze 
5. Członkom wspierającym nie przysługują bierne i czynne prawa wyborcze 

§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 
a. wnosić jednorazowo wpisowe oraz opłacać roczną składkę ustaloną przez walne 

zgromadzenie Członków / Delegatów 
b. przestrzegać przepisów statutu, regulaminów i uchwał Zarządu. 
c. w pracy zawodowej i życiu osobistym przyczyniać się do tworzenia korzystnego 

wizerunku uczelni oraz działania na rzecz jej rozwoju 

§ 12 

1. Członkowie Stowarzyszenia mogą tworzyć Kluby terenowe. 
2. Kluby realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i niesprzeczny z decyzjami z 

decyzjami jego władz.. 
3. Klub powołany jest przez walne Zgromadzenie Członków / Delegatów na wniosek 

minimum 10 członków Stowarzyszenia. 
4. Klub musi zrzeszać minimum 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Klub skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie jednego województwa. 
Można być członkiem tylko jednego Klubu 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Walne zebranie 
Członków / Delegatów/ może utworzyć Klub o innym obszarze działania, a także zmienić 
obszar działania istniejącego Klubu. 

§ 14 

Organami Klubu Stowarzyszenia są: 

a. Zebranie Członków Klubu, 
b. Zarząd Klubu 
c. Komisarz Klubu. 

§ 15 



1. Zebrania Członków Klubu :są zwoływane przez Zarząd Klubu nie rzadziej, niż raz na 
sześć miesięcy. Sposób zawiadamiania członków Klubu o Zebraniu reguluje regulamin 
Zarządu klubu. 

2. Zarząd Klubu zwołuje Zebranie Członków Klubu także na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia, Komisarza Klubu oraz pisemne żądanie jednej piątej członków Klubu. 

3. Jeżeli Zarząd Klubu nie zwoła Zebrania Członków Klubu mimo, że jest do tego 
zobowiązany, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia, 

4. Zebranie Klubu jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków 
Klubu. Uchwały zapadają zwykła większością głosów 

§ 16 

Do kompetencji Zebrania Członków Klubu należy: 

a. Uchwalanie programu działania Klubu, 
b. Wybór Prezesa i Wiceprezesów Klubu oraz Komisarza, 
c. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisarza, 
d. Udzielanie Zarządowi klubu absolutorium, 
e. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów, 
f. Ustalanie wysokości składki na rzecz Klubu, 
g. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym Klubu, 
h. Podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie 

Klubu 

§ 17 

Zarząd Klubu składa się z Prezesa i dwóch wiceprezesów w tym Wiceprezesa-Skarbnika 

§ 18 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

a. reprezentowanie Klubu na zewnątrz 
b. realizowanie uchwał Zebrania Członków Klubu 
c. zwoływanie Zebrań Członków Klubu 
d. przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Klubu oraz projektów uchwał, 
e. uchwalenie regulaminu Zarządu Klubu 
f. uchwalanie budżetu Klubu 
g. prowadzenie rejestru członków Klubu 
h. sporządzanie sprawozdań finansowych Klubu 

§19 

Oświadczenia w imieniu Klubu składają jednoosobowo Prezes lub wiceprezes. 

§ 20 

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu Stowarzyszenia Prezes Klubu dokonuje podziału 
funkcji pomiędzy Wiceprezesów, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia 

§ 21 

1.   Komisarz jest organem kontrolnym klubu Stowarzyszenia. 
2.   Do kompetencji Komisarza należy: 

a. kontrola przestrzegania przez Zarząd Klubu Stowarzyszenia prawa i Statutu, 
b. kontrola wykonania budżetu Klubu Stowarzyszenia 



c. składanie Zebraniu Członków Klubu sprawozdań ze swojej działalności 
d. prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu oraz 

wnoszenia projektów uchwał. 
3. Komisarz składa sprawozdania Zebraniu Członków Klubu nie rzadziej, niż raz w roku 

§ 22 

W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Zebrania Członków klubu, 
Zarządu Klubu i Komisarza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania 
Członków / Delegatów/, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

§ 23 

1. Klub Stowarzyszenia może zostać rozwiązany uchwałą Walnego Zebrania Członków 
/Delegatów/ na wniosek Zebrania Członków Klubu lub w przypadku, o którym mowa w 
ust.2 

2. Jeżeli liczba członków Klubu przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziewięć, 
Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu. Jeżeli członkowie 
rozwiązanego Klubu oświadczą, że chcą przystąpić do innego klubu, Zebranie Delegatów 
może zmienić obszar działania tego Klubu stosownie do § 13 ust. 2. 

3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Klubu oraz cel, na jaki ma być 
przeznaczony jego majątek. 

Rozdział V 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków /Delegatów/ 
b. Zarząd. 
c. Komisja Rewizyjna. 

§ 25 

1. Walne Zebranie Członków / Delegatów :może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd według własnego uznania lub w 

ciągu 4 tygodni po otrzymaniu odpowiednio umotywowanego żądania Komisji Rewizyjnej 
a także na żądanie 1/6 członków Stowarzyszenia. 

4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia na 4 tygodnie 
przed wyznaczonym terminem wszystkich członków Stowarzyszenia, 

5. Walne Zebranie Członków / delegatów odbywa się w terminie wyznaczonym przez 
Zarząd. W razie nie nieobecności 2/3 członków Stowarzyszenia Zarząd wyznacza termin 
następnego zebrania na 15 minut po pierwszym terminie prawomocnego bez względu na 
liczbę przybyłych członków 

6. Wszelkie sprawy na Walnym Zebraniu Członków / Delegatów / są rozpatrywane zwykłą 
większością głosów, a podejmowane uchwały wciągane do księgi protokołów, 
podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków/ 
Delegatów/. 

7. Walne zebranie Członków/ Delegatów/, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i posiada 
następujący zakres uprawnień: 

a. przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Komisji Rewizyjnej, plan działania 
Stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na dany rok, 



b. ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich 
c. rozstrzyga w sprawach odwołań osób skreślonych z listy członków zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w § 9 ustęp 2 statutu 
d. dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e. rozstrzyga w sprawach wnoszonych przez Zarząd Kluby terenowe lub przez 

poszczególnych członków Stowarzyszenia, 
f. uchwala zmianę statutu, 
g. decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

§ 26 

1. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób Walne Zebranie Członków 
zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów 

2. O terminie i miejscu Zebrania Delegatów Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Zarządy 
Klubów pisemnie na sześć tygodni przed jego terminem, co jest równoznaczne z 
Powiadomieniem wszystkich członków tych Klubów. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia 
nadto członków nie zrzeszonych w Klubach i zwołując ich zebranie celem wyłonienia 
Delegatów. Zarządy Klubów powiadamiają swych członków w ciągu dwóch tygodni w 
sposób przewidziany regulaminami Klubów. 

3. Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad proponowany przez Zarząd. W przypadku 
Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów zwołanego w trybie § 25 ust. 3. porządek obrad 
musi zawierać punkty wskazane we wniosku. 

§ 27 

1. Wyboru Delegatów dokonują przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów Zebrania 
Klubów oraz zebranie zwołane w trybie § 26n ust. 2 dla członków niezrzeszonych w 
Klubach. Wyboru Delegatów dokonuje się na okres trzech lat. 

2. Wyboru dokonuje się w proporcji jeden delegat na każdą rozpoczętą określoną liczbę 
członków. Liczbę tę określa Zarząd Stowarzyszenia na podstawie aktualnego stanu 
osobowego Stowarzyszenia, w taki sposób by ilość Delegatów wybranych przy jej 
zastosowaniu była możliwie zbliżona do 120. 

3. Członkami Zebrania Delegatów są ponadto członkowie zarządu Stowarzyszenia i Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Listę Delegatów Zarządy Klubów doręczają Zarządowi Stowarzyszenia na dwa tygodnie 
przed terminem Zebrania Delegatów 

§ 28 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków /Delegatów/ na 
okres trzech lat w liczbie 5 – 15 osób, 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba Członków Zarządu spada poniżej liczby 
osób wskazanej przez Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów uzupełnienie składu 
zarządu odbywa się przez kooptację zwyczajnego Członka Stowarzyszenia na mocy 
jednomyślnej uchwały pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza 
i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu. 

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje dwóch członków zarządu, w tym co najmniej 
jeden członek Prezydium 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb według uznania prezesa lub na 
żądanie pięciu członków zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6. Uchwały i decyzje Zarządu podejmowane są większością głosów przy czym dla ich 
prawomocności konieczna jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów, 

7. Protokoły z posiedzenia Zarządu winny być wciągane do księgi protokołów i podpisywane 
przez prezesa a w razie jego nieobecności przez zastępcę prezesa i zawsze przez 
sekretarza. W przypadku gdy liczba głosów jest parzysta, głos decydujący ma Prezes 
Zarządu. 



8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego sprawami, w tym 

funduszami i majątkiem zgodnie ze statutem, zatwierdzonym przez Walne 
Zebranie Członków /Delegatów/ planem działania, preliminarzem budżetowym i 
właściwymi przepisami, 

b. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów, 
c. opracowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych oraz 

sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
d. przygotowanie wniosków na Walne Zebranie Członków /Delegatów/ dotyczących 

wyboru członków honorowych Stowarzyszenia, 
e. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, 
f. podpisywanie korespondencji w imieniu Stowarzyszenia, którą sygnuje prezes lub 

jeden z wiceprezesów i sekretarz 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków 
/Delegatów/ na okres trzech lat, 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Komisji rewizyjnej, spada 
poniżej 3 osób ( śmierć członka Komisji Rewizyjnej, wystąpienia członka Komisji 
rewizyjnej ze Stowarzyszenia, Rezygnacja z piastowanej funkcji), uzupełnienie składu 
Komisji Rewizyjnej odbywa się przez kooptację zwyczajnego Członka Stowarzyszenia na 
mocy jednomyślnej uchwały pozostałych członków Komisji Rewizyjnej 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie spośród swego grona, 
4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana: 

a. kontrolować działalność Stowarzyszenia, jego Klubów i Sekcji, gospodarkę 
finansową, dokumenty i protokoły z posiedzeń Zarządu, 

b. sprawdzać stan kasy, 
c. spisywać ze swych czynności odpowiednie protokoły, 
d. przedstawiać na Walnym Zebraniu Członków /Delegatów/ sprawozdania ze swej 

działalności oraz stosowne wnioski, 
e. wymagać od Zarządu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zwołania 

Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ nie później niż w ciągu czterech tygodni 
od dnia wystąpienia z takim wnioskiem, 

f. opracować regulamin pracy Komisji Rewizyjnej. 
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje Uchwałami 2/3 głosów 

Rozdział VI 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 30 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą posiadane nieruchomości i środki pieniężne pochodzące 
z 

a. wpisowego i składek członkowskich 
b. dotacji i inwestycji instytucji państwowych i społecznych 
c. ofiar i darowizn. 
d. Działalności gospodarczej 

2. Posiadanie majątku i występowanie operacji finansowych wymaga prowadzenia 
rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Dokumenty w sprawach majątkowych i powodujących skutki finansowe podpisują zawsze 
dwie osoby prezes lub wiceprezesi z jednym z członków Zarządu. 

4. Kluby i Sekcje branżowe zatrzymują dla własnych potrzeb 50% składki członkowskiej. 
Pozostałe 50% przekazują na konto Zarządu Stowarzyszenia. 



Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ powziętej 
większością 2/3 głosów przy czym wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem 
nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego 
Zebrania Członków /Delegatów/. 

2. W następstwie uchwalenia zmiany statutu Zarząd opracowuje jednolity tekst statutu i 
przedkłada do zatwierdzenia władzy rejestracyjnej. 

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na skutek prawomocnej uchwały Walnego 
Zebrania Członków /Delegatów/ podjętej na zasadach wymaganych dla zmiany statutu 
przy czym wniosek o likwidacji musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na jeden miesiąc 
przed terminem Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ i musi być umieszczony w 
porządku dziennym Walnego Zebrania Członków /Delegatów/ 

4. Wraz z podjęciem uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków 
/Delegatów/ podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia 

 


