
STATUT 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

& 1 

Stowarzyszenie jest prowadzone pod nazwą „Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i 

Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku” i 

zrzesza wychowanków, nauczycieli i przyjaciół tej szkoły, a także inne osoby pragnące ją 

wspierać. 

 

& 2 

terenem działalności  Towarzystwa jest obszar Polski, a siedzibą- Płock. 

 

&3 

Towarzystwo opiera swą działalność głównie na społecznej pracy swych członków. 

 

& 4 

Towarzystwo jest osobą prawną, może posiadać odznakę organizacyjną oraz używać 

pieczęci- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odznaka organizacyjna oraz 

pieczęć winny tematycznie wiązać się z herbem szkoły. 

 

&4a 

Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. 

  

ROZDZIAŁ 2 

Cele i sposoby działania 
 

 

& 5 

Celem Towarzystwa jest: 

1.    kultywowanie tradycji Szkoły oraz pogłębianie i utrwalanie więzi członków 

Towarzystwa ze Szkołą. 

2.    wszechstronna pomoc szkole. 



3.    upowszechnianie tradycji narodowych i pielęgnowanie polskości 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1.    prace badawcze, literackie, wydawnicze związane ze Szkołą; 

2.    gromadzenie środków rzeczowo-finansowych dla potrzeb szkoły; 

3.    współudział w jej życiu kulturalno-towarzyskim 

4.    gromadzenie i upowszechnianie informacji o osiągnięciach wychowanków szkoły 

5.    utrzymywanie więzi z wychowankami w kraju i za granicą 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

 

& 6 

Członkowie dzielą się na: 

1.    zwyczajnych, 

2.    wspierających, 

3.    honorowych; 

 

& 7 

 

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec 

zamieszkujący poza granicami kraju, po uprzednim przyjęciu przez Zarząd Towarzystwa. 

Przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo uczestniczenia w 

realizacji celów Towarzystwa. 

 

& 8 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca działalność 

Towarzystwa, bądź bezpośrednio Szkołę. 

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa. 

Może on uczestniczyć- z głosem doradczym- w zebraniach Towarzystwa. 

 

& 9 

Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom szczególnie zasłużonym dla Szkoły. 

Zarząd Towarzystwa jest uprawniony również do nadawania tytułu Honorowego Prezesa 

Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym. Zjazd upoważnia zarząd do opracowania 

regulaminu nadawania tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa. 



 

& 10 

Członek zwyczajny obowiązany jest: 

1.    Uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa, 

2.    Godnie reprezentować Szkołę i Towarzystwo, 

3.    Opłacać składkę członkowską. 

& 11 

Utrata członkostwa następuje w razie: 

1.    dobrowolnego wystąpienia, 

2.    skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek, 

3.    wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

  

ROZDZIAŁ IV 

 

Władze Towarzystwa 

  

& 12 

 

Władzami Towarzystwa są: 

1.    Zjazd 

2.    Zarząd 

3.    Komisja Rewizyjna 

4.    Sąd Koleżeński 

 

Kadencja władz trwa 5 lat.  

O trybie wyborów decydują każdorazowo- w głosowaniu jawnym- wyborcy, uchwalając 

regulamin wyborczy. 

Uchwały zapadają większością głosów. 

 

& 13 

 

W zjeździe, który odbywa się co pięć lat , mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie 

Towarzystwa. 

 

& 14 

Zjazd: 

1.    dokonuje oceny działalności Zarządu Towarzystwa, 

2.    określa zadania na nową kadencję, 



3.    wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, 

4.    uchwala regulaminy, 

5.    ustala wysokość składek członkowskich- z możliwością upoważnienia  zarządu do 

dokonywania zmian w ustalaniu składek. 

& 15 

Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa, odpowiedzialnym wobec Zjazdu. Składa 

się z 15 członków, którzy wybierają spośród siebie 5-9 osobowe Prezydium złożone z 

Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i pozostałych  członków. W okresach między 

posiedzeniami Zarządu, jego funkcje, jako organu wykonawczego, spełnia Prezydium. Do 

reprezentowania Towarzystwa uprawniony jest Zarząd w składzie 

 co najmniej połowy składu osobowego. Prezydium reprezentuje Towarzystwo w pełnym 

składzie. 

 

& 16 

Do zadań Zarządu należy: 

1.Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, reprezentowanie go na zewnątrz i 

załatwianie spraw finansowo-majątkowych, 

2.Wykonywanie uchwał Zjazdu, 

3.wszechstronna współpraca ze Szkołą, 

4.Składanie sprawozdań Zjazdowi, 

5.ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6.nadawanie godności członka honorowego, 

7.opracowanie corocznego sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

& 17 

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów- przy obecności przynajmniej  połowy jego 

składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

& 18 

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, które ze swego grona wybierają prezesa, wiceprezesa, 

sekretarza. 

 

& 19 

Do działania Komisji Rewizyjnej należy prawo kontrolowania i ocena działalności, zwłaszcza 

gospodarczej, Zarządu i przedkładanie swoich uwag i wniosków. 

& 20 

Prezesowi Komisji Rewizyjnej służy prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. 



 

& 21 

Komisja Rewizyjna składa na Zjeździe sprawozdanie oraz przedstawia wniosek w 

przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 

 

& 22 

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków. 

Sąd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza. 

& 23 

Do zakresu działania Sądu należy rozpoznawanie- w 3-sobowym składzie spraw członków 

Towarzystwa, którzy dopuścili się czynów niegodnych Wychowanka lub szkodliwych dla 

Szkoły. 

& 24 

Sąd może wymierzyć następujące kary organizacyjne: 

1.    upomnienie 

2.    naganę 

3.    wykluczenie z Towarzystwa. 

 

& 25 

Odwołanie od orzeczeń Sądu rozpoznaje 3-osobowy skład tegoż sądu pod przewodnictwem 

jego Prezesa. 

 

 

& 26 

Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować nowych członków 

na miejsca opróżnione w okresie kadencji – w ilości do 1/3 składu osobowego danego organu. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego 
 

 

&26a 

1.    Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności; 

2.    Działalność statutowa jest wyłączną działalnością Towarzystwa, a całość dochodu jest 

przeznaczona na cele statutowe, 



3.    W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, wyniki tej działalności posłużą w 

całości na realizację zadań statutowych. 

 

& 26 b 

1.    Działalność Towarzystwa podlega kontroli Komisji Rewizyjnej; 

2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia; 

3.    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej; 

4.    Wynagrodzenie członków Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji podlega 

ograniczeniom  z artykułu 20 pkt. 6 c ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

 

& 26 c 

Ustawia się zakaz: 

1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; zwanych dalej 

„osobami bliskimi”; 

2.    Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub 

jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje na warunkach preferencyjnych lub 

bezpłatnie..; 

3.    Wykorzystywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków jego organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa; 

4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

 Majątek 
 

 

& 27 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

 

 

& 28 

Majątek nabywa i zbywa Zarząd. 



 

 

& 29 

Na fundusze składają się: 

1.    składki członkowskie 

2.    dochody z majątku 

3.    dochody z działalności gospodarczej 

4.    darowizny i zapisy. 

 

& 30 

Do podpisywania dokumentów finansowych Towarzystwa upoważnieni są członkowie 

prezydium zarządu 

łącznie co najmniej 2 osoby. 

& 31 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa oraz w sprawie jego rozwiązania podejmuje 

Zjazdowe walne zgromadzenie większością 2/3 głosów uczestniczących w walnym 

zgromadzeniu. 

 


