
STATUT

TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW 
WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ

GIMNAZJUM I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. TOMASZA ZANA w PRUSZKOWIE

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie” zwane w 
dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2
Terenem działania Towarzystwa i siedzibą jego władz jest miasto Pruszków.

§ 3
Towarzystwo  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym,  działającym  na  postawie 
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo  używa  pieczęci  podłużnej  z  nazwą  Towarzystwa  i  dokładnym 
adresem,   pieczęci  okrągłej  oraz  odznak  i  znaków  organizacyjnych  z 
zachowaniem obowiązujących przepisów. 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Celem działania Towarzystwa jest:
1) Współdziałanie  ze  Szkoła  dla  dalszego  umacniania  jej  walorów 

wychowawczych i dydaktycznych.
2) Podejmowanie starań o zaspokajanie wszystkich materialnych potrzeb Szkoły, 

jej rozbudowy i rozwoju.
3) Inspirowanie  różnorodnych  działań  na  rzecz  popularyzowania  historycznej 

postaci patrona Szkoły i zbudowanie w Pruszkowie pomnika Tomasza Zana.
4) Budowanie  i  umacnianie  więzi  koleżeńskich  i  przyjacielskich  między 

absolwentami i wychowankami Szkoły.



5) Organizowanie  opieki  nad  zasłużonymi  nauczysielami  Gimnazjum i  Liceum 
znajdującymi się  w trudnych warunkach życiowych jak również okazywanie 
koleżeńskiej pomocy absolwentom i wychowankom Szkoły.

§ 6
Cel ten Towarzystwo realizuje przez:

1) Utrzymywanie kontaktów i organizowanie współpracy z Dyrekcją Szkoły, Radą 
Pedagogiczną i Nauczycielstwem Szkoły a także z Komitetem Rodzicielskim i 
Młodzieżą.

2) Przedkładanie  władzom  petycji  o  potrzebach  Szkoły  –  jej  organizacji  i 
wyposażenia.

3) Organizowanie społecznych akcji wśród członków Towarzystwa i miejscowego 
społeczeństwa – dla zaspokajania potrzeb Szkoły.

4) Organizowanie współżycia koleżeńskiego i powiązania Absolwentów ze Szkołą 
przez  organizowanie  zjazdów  absolwenckich  bądź  spotkań  rocznikowych  i 
wieczorów towarzyskich.

5) Tworzenie  komisji  specjalistycznych  lub  zespołów  dla  pełnienia  funkcji 
opiekuńczych oraz innych zadań.

6) Gromadzenie  dokumentów  i  materiałów  obrazujących  wieloletnią  historię 
Szkoły, opracowywanie z tego zakresu referatów, prelekcji i odczytów oraz ich 
powielanie lub drukowanie jako materiałów historycznych.

7) Urządzenie  przy  Szkole  “Izby Pamięci”  i  organizowanie  okolicznościowych 
wystaw.

8) Gromadzenie  funduszy  na  ufundowanie  przez  Absolwentów  i  młodzież 
Sztandaru i pomnika Patrona Szkoły.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• członków honorowych,
• członków wspierających.

§ 8
Członkiem  zwyczajnym  może  być  każdy  pełnoletni  obywatel  Polski,  absolwent  i 
wychowanek  Szkoły  zainteresowany  działalnością  Towarzystwa,  który  zostanie 
przyjęty przez Prezydium Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9
Członkowie zwyczajni mają prawo:

➢ wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa,
➢ poddawać  ocenie  działalność  Towarzystwa  i  jego  władz  a  także  wysuwać 

wobec nich wnioski i postulaty,
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➢ uczestniczyć w pracach komisji powołanych do celów specjalnych,
➢ korzystać z urządzeń, jakie Towarzystwo będzie posiadać.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

➢ brać czynny udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
➢ przestrzegać statutu, regulaminów uchwał władz Towarzystwa,
➢ regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 11
1) Członkowstwo  honorowe  nadaje  na  wniosek  Zarządu  Walne  Zgromadzenie 

osobom wybitnie zasłużonym dla Szkoły i Towarzystwa.
2) Członkowie  honorowi  posiadają  wszystkie  prawa  członków zwyczajnych,  a 

ponadto są zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§ 12
1) Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która 

zobowiąże  się  do  udzielenia  Towarzystwu  pomocy  w realizacji  jego  celów 
statutowych,  zadeklaruje  stałą  składkę  lub  dotacje  i  zostanie  przyjęta  przez 
Prezydium Zarządu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

2) Członkowie  wspierający  –  osoby  prawne  działają  w  Towarzystwie  za 
pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3) Członkowie  wspierający  posiadają  wszystkie  prawa  i  obowiązki  członków 
zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 13
Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

• śmierci członka,
• dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
• skreślenia  przez  Prezydium  Zarządu  z  powodu  nieopłacenia  składek 

członkowskich w przeciągu 1 roku,
• wykluczenia z mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego w I instancji lub Walnego 

Zgromadzenia w II instancji.,

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 14
 1) Władze Towarzystwa stanowią:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

 2) Kadencja Władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub 
tajnym, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.

 3) Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
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 4) Władze Towarzystwa mają prawo kooptacji nowych członków do swego składu 
w miejsce ustępujących, lecz w liczbie nie większej niż 1/3 osób pochodzących 
z wyboru.

§ 15
Uchwały  władz  Towarzystwa  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  osób 
uprawnionych do głosowania – z zastrzeżeniem spraw, co do których statut stanowi 
inaczej.

§ 16
1) Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2) Zakłada się dwa rodzaje Walnych Zgromadzeń, a mianowicie:

- zwyczajne,
- nadzwyczajne.

§ 17
 1) Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  Towarzystwa  jeden  raz  w 

roku w pierwszym kwartale.
 2) Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu powinno być wysłane na 14 dni 

przed terminem Zgromadzenia ze wskazaniem terminu i miejsca jego odbycia.
 3) Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

- wybór  Zarządu  Towarzystwa  oraz  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu 
Koleżeńskiego – raz na 5 lat,

- rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  perspektywicznych  i  rocznych  planów 
działalności oraz budżetów Towarzystwa,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu 
i wykonania budżetu,

- udzielane  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek  Komisji 
Rewizyjnej,

- uchwalanie wysokości składek członkowskich,
- nadawanie i ewentualne pozbawianie godności członka honorowego,
- wykluczanie członków Towarzystwa,
- podejmowanie Uchwał w sprawie zmiany statutu i ewentualne rozwiązanie 

Towarzystwa  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w  Rozdziale  VII 
niniejszego statutu,

- rozpatrywanie i podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych dla innych 
władz.

 4) Walne Zgromadzenie jest  prawomocne w I-wszym  terminie przy obecności 
połowy członków, zaś w II-gim terminie bez względu na ilość obecnych.

 5) Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  na 
prawomocnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem uchwał szczególnych, dla ważności 
których wymagana jest  kwalifikowana  większość  –  co  najmniej  2/3  ogólnej 
ilości oddanych głosów, o czym decyduje Walne Zgromadzenie.

 6) W Walnych Zgromadzeniach  mają  prawo uczestniczyć  wszyscy  członkowie 
zwyczajni i honorowi oraz członkowie wspierający z wyłączeniem ich biernego 
prawa wyborczego.
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 7) Walne Zgromadzenie powołuje na wstępie Prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- 2-óch sekretarzy,
- 2-ów asesorów.

 8) Członkowie ustępujących władz nie biorą udziału w głosowaniu nad wnioskami 
o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 18
 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na  wniosek  1/3  ogółu  członków  Towarzystwa  wyrażony  na  piśmie  z 

podaniem uzasadnienia i proponowanego porządku obrad.
 2) W stosunku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obowiązują te same 

zasady jego zwołania i prowadzenia jak do Zgromadzenia Zwykłego.
 3) Przedmiotem  obrad  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  są  tylko  sprawy,  dla 

których Zgromadzenie zostało zwołane.

§ 19
 1) Zarząd  Towarzystwa  jest  wybierany  przez  Walne  Zgromadzenie  w  ilości  9 

członków, którzy na swoim I-wszym posiedzeniu konstytuują się i obejmują w 
Zarządzie następujące funkcje:
- Prezesa Zarządu,
- 3-ech Wiceprezesów,
- Sekretarza,
- Skarbnika,
- 3 Członków do zadań specjalnych.

 2) W skład Zarządu wchodzi aktualny Dyrektor Szkoły.
 3) Do kompetencji Zarządu należy:

- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i zawierania umów w imieniu 
Towarzystwa,

- kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
- opracowywanie planów działalności merytorycznej oraz budżetu,
- przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
- wnioskowanie i nadanie tytułu członka honorowego,
- powoływanie komisji specjalnych lub zespołów pracy, o czym mowa m. in. 

W Rozdziale V niniejszego statutu,
- opracowywanie  i  nadawanie  komisjom  specjalnym  regulaminów  ich 

działania i zasad ich działalności,
- podejmowanie  uchwał  w innych jeszcze sprawach nie  zastrzezonych do 

kompetencji innych władz Towarzystwa.

 § 20
 1) Do kierowania pracami Zarządu między posiedzeniami plenarnymi powołani są 

członkowie  Prezydium,  które  stanowią:  Prezes,  Wiceprezesi,  Sekretarz  i 
Skarbnik.
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 2) Dla ważności uchwał plenarnych posiedzeń Zarządu wymagana jest większość 
5 głosów, zaś w stosunku do Prezydium Zarządu większość 3 głosów.

 3) Posiedzenia  plenarne  odbywają  się  nie  rzadziej  jak  1  raz  na  kwartał  zaś 
posiedzenia Prezydium Zarządu 1 raz na miesiąc.

 4) Uchwały  Prezydium  wymagają  akceptacji  plenum  Zarządu  na  najbliższym 
plenarnym posiedzeniu.

 5) Wszelką  korespondencję  podpisują  w  imieniu  Zarządu  dwaj  Członkowie,  a 
mianowicie:
- Prezes lub w jego zastępstwie jeden z Wiceprezesów,
- Sekretarz.

 6) W sprawach majątkowych i finansowych wymagany jest podpis:
- Prezesa lub w jego zastępstwie jeden z Wiceprezesów,
- Skarbnika.

§ 21
 1) Komisja  rewizyjna  składa  się  z  3  członków  wybranych  na  Walnym 

Zgromadzeniu, spośród których ustanawia w swoim gronie Przewodniczącego 
Komisji.

 2) Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- badanie przynajmniej  raz  w roku całokształtu działalności  Zarządu,  a  w 

szczególności  gospodarki  finansowej  pod  względem  celowosci, 
gospodarności i rzetelności oraz zgodności z budżetem,

- żądanie  od  Zarządu  wyjaśnień  i  przedstawienie  Zarządowi  wniosków 
wynikających z kontroli,

- składanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  na  Walnym Zgromadzeniu  i 
przedstawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu 
Towarzystwa,

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach 
Zarządu z głosem doradczym.

§ 22
 1) Sąd  Koleżeński  składa  się  z  5  członków  wybieranych  zwykłą  większością 

głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 2) Sąd Koleżeński  wybiera  ze swego grona Przewodniczącego,  jego zastępcę i 

sekretarzy Sądu.
 3) Sąd  Koleżeński  ma  na  celu  rozpatrywanie  spraw  i  wydawanie  orzeczeń  w 

przypadkach sporów między członkami Towarzystwa mogących wynikać na tle 
działalności  wewnatrzorganizacyjnej  –  stawianych  zarzutów  i  ewentualnie 
uwłaczających pomówień.

 4) Rozpatrywanie spraw jest prawomocne w zespołach 3-osobowych.
 5) Sąd koleżeński stosuje nastęujące kary:

- upomnienie,
- nagana,
- zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku,
- wykluczenie z Towarzystwa.

 6) Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego – dotyczących wykluczenia z Towarzystwa – 
przysługuje członkowi prawo odwołania się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 
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orzeczenia  Walnego  Zgromadzenia,  którego  uchwała  w  tym  zakresie  jest 
ostateczna.

 7) Sąd  Koleżeński  działa  w  oparciu  o  regulamin  uchwalony  przez  Walne 
Zgromadzenie.

Rozdział V

Komisje i organy specjalne Towarzystwa

§ 23
1. Dla realizowania owocnej działalności Towarzystwa Zarząd jest uprawniony i 

zobowiązany do powołania w miarę potrzeby specjalnych komisji, a zwłaszcza:
1. komisji  współdziałania  z  Dyrekcją  Szkoły  i  Nauczycielstwem  celem 

stworzenia wzajemnej, owocnej współpracy,
2. komisji historycznej mającej na celu gromadzenie materiałów o dziejach i 

współczesnym życiu Szkoły,
3. komisji opiekuńczej w celu nieisienia pomocy zasłuzonym nauczycielom, 

oraz koleżeńskiej opieki absolwentom i wychowankom Szkoły,
4. komisji  ufundowania  sztandaru  celem  wznowienia  tradycji  pierwszych 

absolwentów z roku 1925,
5. komisji budowy pomnika patrona Szkoły, Tomasza Zana,
6. komisji rozwoju i rozbudowy Szkoły.

2. Opracowanie  konkretnych  zadań  dla  w/w  komisji  i  regulaminów  ich 
działalności,  a  także  ustalenie  ich  stanu  osobowego  nalezy  do  kompetencji 
Zarządu Towarzystwa.

Rozdział VI

Fundusze, majątek i rachunkowość  Towarzystwa

§ 24
 1)Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.
 2)Fundusze stanowią:

- składki członków zwyczajnych i wspierających,
- uzyskane ofiary i dotacje lub darowizny,
- dochody z imprez oraz innej działalności statutowej Towarzystwa.

§ 25
Dysponowanie  funduszmi  i  majątkiem Towarzystwa nalezy  do  Zarządu zgodnie  z 
uchwalonymi preliminarzami budżetowymi.

§ 26
Zgodnie  z  art.  37  Prawa  o  “Stowarzyszeniach”  wszelkie  postanowienia  władz 
Towarzystwa  zmierzajace  do  uszczuplenia  majątku  –  wymagają  zgody  władzy 
rejestracyjnej.
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§ 27
1) Rachunkowość  –  z  uwagi  na  ograniczony  zakres  operacji  finansowych 

może  być  prowadzona  w sposób uproszczony.  Musi  jednak  umożliwiać 
kontrolę osiąganych składek i innych wpływów specjalnych oraz kontrolę 
wydatków z ich podziałem na poszczególne pozycje budżetowe. Powinna 
odzwierciedlać  stan  zasobów  Towarzystwa  zarówno  w  kasie,  jak  i  na 
koncie bankowym. Musi być też gromadzona odpowienia dokumentacja.

2) Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII
Zmiany statutu i likwidacja Towarzystwa

§ 28
1) Zmiany statutu może uchwalić Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w 

obecności  co  najmniej  połowy  członków  Towarzystwa  uprawnionych  do 
głosowania.

2) Uchwały te dla swej ważności wymagają zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.

§ 29
1) Likwidacja  Towarzystwa  z  nalezycie  uzasadnionych  przyczyn  może  być 

uchwalona  na  Walnym  Zebraniu  większością  2/3  głosów  w  obecności  co 
najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

2) W  uchwale  o  likwidacji  Towarzystwa  Walne  Zgromadzenie  określa 
przeznaczenie majątku – również taką samą większościa głosów.

3) Uchwały o likwidacji i przeznaczeniu majatku wymagają zatwierdzenia przez 
władzę rejestracyjną.
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Za zgodność:

Zarząd Towarzystwa

Prezes - Barbara Łosiewicz-Ratyńska ............................................

Wiceprezes - Józef Moczuło ............................................

Wiceprezes - Piotr Hoser ............................................

Sektretarz - Danuta Parys ............................................

Skarbnik - Krystyna Dobrowolska ............................................

Członkowie - Jerzy Blancard                               ............................................

Elżbieta Clark ............................................

Jadwiga Fabisiewicz ............................................

Irena Horban ............................................

Małgorzata Zbińkowska ............................................

Towarzystwo  Absolwentów  Wychowanków  i  Przyjaciół  Gimnazjum  i  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie zarejestrowano:

1. W Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w dniu 2 lutego 1984 roku – wpisano 
do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 5.

2. W Sądzie  Rejonowym dla  m.  st.  Warszawy,  XXI Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2001 roku – dokonano 
wpisu  do  Rejestru  Stowarzyszeń  –  nr  pozycji  rejestru  0000065558,  nr 
wpisu w pozycji rejestru 1.
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