
 

 
 

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły 

 im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

 00-625 Warszawa, ul. Polna 5  

Powstałe 17 grudnia 1911 r. 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA 

WYCHOWANKÓW SZKOŁY im. TADEUSZA 

CZACKIEGO W WARSZAWIE 
 

 

1. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia 
 

§ 1  

Nazwa Szkoła im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, zwana dalej „Szkołą", obejmuje: 

1) b. szkołę Jana Pankiewicza w Warszawie 

2) b. szkołę Witolda Wróblewskiego w Warszawie 

3) b. Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

4) b. Państwowe 8-letnie Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

5) b. Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

6) b. Szkołę Podstawową i Liceum nr 27 w Warszawie 

7) b. Szkołę Podstawową i Liceum nr 27 im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

8) XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. 
 

§ 2  

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego 

w Warszawie", zwane dalej „Stowarzyszeniem". 
 

§ 3  
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. 
 

§ 4  
 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
 

§ 5  
 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
 

§ 6  
 

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści następującej: 
 

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW 

SZKOŁY im. TADEUSZA CZACKIEGO  

w WARSZAWIE 

 

§ 7  

Stowarzyszenie ma własną odznakę. 



 

 

 

§ 8  
 

Stowarzyszenie kontynuuje tradycje Stowarzyszenia im. Jana Pankiewicza powstałego dnia 17 grudnia 

1911 r. 
 

§ 9  
 

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami. 

 
 

2. Cel i środki działania Stowarzyszenia 
 

§ 10 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia  byłymi nauczycielami i uczniami 

Szkoły poprzez udzielanie pomocy koleżeńskiej, organizowanie spotkań koleżeńskich, 

współorganizowanie zjazdów wychowanków Szkoły 

2) współpraca z XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w zakresie 

działalności pedagogicznej i wychowawczej  

3) gromadzenie materiałów historycznych związanych z działalnością Szkoły, jej wychowanków i 

Stowarzyszenia 

4) otaczanie opieką miejsc związanych z działalnością Szkoły, jej wychowanków i Stowarzyszenia 

5) kultywowanie dobrych tradycji Szkoły i organizacji w niej działających. 
 

§11 

Formy działania Stowarzyszenia: 

1) informowanie o działalności Szkoły i Stowarzyszenia 

2) współuczestniczenie w wydawaniu monografii, wydawnictw nieperiodycznych i innych dotyczących 

działalności Szkoły i Stowarzyszenia. 

 

 

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§12 

 

Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych 

 

 

§13 
 

Członkiem zwyczajnym może być były uczeń Szkoły oraz jej nauczyciel. 

 

 
 

§14 
 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Szkoły lub 

Stowarzyszenia. Ma ona jedynie głos doradczy. 



 

 

 

§ 15 

1. Członków zwyczajnych na podstawie złożonej deklaracji przyjmuje zarząd Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego na wniosek prezesa nadaje Zebranie Członków Stowarzyszenia                 

większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu . 
 

§16 
 

Członkowie zwyczajni mają: 

1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia 

2) prawo korzystania z wszelkich materiałów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez prezesa 

Stowarzyszenia. 

§ 17 
 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani: 

1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, przestrzegać przepisów regulaminu oraz uchwał i 

postanowień zarządu oraz prezesa Stowarzyszenia 

2) wykonywać przyjęte na siebie zobowiązania 

3) opłacać składki w wysokości określonej przez Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

§18 

Prawa i obowiązki członkowskie wygasają wskutek: 

1) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia zarządowi o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia 

2) wykluczenia za działalność niezgodną z  Regulaminem Stowarzyszenia, dokonanego 

uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętą na wniosek prezesa większością 

2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu  

3) śmierci członka Stowarzyszenia. 
 

4. Władze Stowarzyszenia 

§19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Zebranie Członków Stowarzyszenia 

2) zarząd. 

§20 

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo. 

 

§21 

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez prezesa lub osobę upoważnioną uchwałą zarządu. 
 

§22 
 



 

 

Zarząd Stowarzyszenia stanowi jego strukturę wewnętrzną i składa się z czterech członków  

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 

1) prezes 

2) zastępca prezesa 

3) sekretarz 

4) skarbnik 
 

§23 
 

Zarząd jest wybierany przez Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub 

tajnym, zależnie od każdorazowej uchwały członków obecnych na Zebraniu . 

 

§24 

Zarząd w ciągu 14 dni od Zebrania Członków Stowarzyszenia wybiera spośród swych członków prezesa, 

zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika. 
 

§ 25 
 

Zmiany w funkcjach członków zarządu mogą nastąpić na podstawie uchwały większości 

członków zarządu. 
 

§26 

1. Zebranie zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes lub jego zastępca nie rzadziej niż raz na kwartał  

2. Do ważności uchwały zarządu wymagana jest zwyczajna większość głosów jego członków. W razie 

równości liczby głosów decyduje głos prezesa lub podczas jego nieobecności zastępcy. 

2. W zebraniach zarządu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia lub inne osoby zaproszone przez 

członków zarządu w uzgodnieniu z prezesem lub jego zastępcą. 

 

§27 

1. Zarząd może powoływać zespoły w celu wykonywania określonych zadań. 

2. Na czele powołanego zespołu stoi jego przewodniczący. 
 

§28 
 

Do zakresu uprawnień i obowiązków zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia 

2) powoływanie zespołów i ich rozwiązywanie 

3) wykonywanie uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia 

4) zwoływanie Zebrania Członków Stowarzyszenia stosownie do wymogów 

Regulaminu Stowarzyszenia i ustalanie jego terminu 

5) zarządzanie mieniem Stowarzyszenia 

6) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia 

7) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Stowarzyszenia 

8) ustalanie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej i dyplomów członków 

honorowych 

9) zatwierdzanie rocznych preliminarzy oraz planów działalności Stowarzyszenia z 

uwzględnieniem uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

§29 



 

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia może być: 

1) zwyczajne -  zwoływane raz na trzy lata przez prezesa Stowarzyszenia na 

podstawie uchwały zarządu 

2) nadzwyczajne - zwoływane na mocy uchwały zarządu lub co najmniej 1/4 ogółu 

członków Stowarzyszenia 

Prezes obowiązany jest powiadomić o Zebraniu Członków Stowarzyszenia na 14 dni przed 

Zebraniem przez: 

- wywieszenie ogłoszenia w gablocie Stowarzyszenia w budynku XXVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Czackiego przy ul. Polnej 5 

- lub umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.czacki.edu.pl 

/o Szkoła /Stowarzyszenie 

- lub wysłanie zawiadomienia pod adresem wskazanym przez członka 

Stowarzyszenia. 
 

§ 30 
 

Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu  

2) udzielenie absolutorium zarządowi 

3) wybieranie zarządu  

4) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia 

5) uchwalenie zmian w Regulaminie Stowarzyszenia 

6) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od decyzji zarządu 

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków zarządu  

8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które wymagają 

ustosunkowania się ogółu członków Stowarzyszenia 

9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozdysponowaniu mienia 

Stowarzyszenia większością 3/4 ważnie oddanych głosów członków obecnych na 

Zebraniu. 
 

§ 31 

 

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na 

Zebraniu . 

 

5. Fundusze i rachunkowość 
 

§32 

 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się składki członkowskie i darowizny.. 
 

§33 

 

Wydatkowanie funduszy przez zarząd odbywa się zgodnie z preliminarzem, opracowanym na każdy rok 

kalendarzowy przez skarbnika i zatwierdzonym przez zarząd Stowarzyszenia, z uwzględnieniem wniosków i 

postulatów uchwalonych przez Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

§34 

 

Rokiem obrachunkowym  jest rok kalendarzowy. 
 

§ 36 

http://www.czacki.edu.pl/


 

 

 

Wydatki Stowarzyszenia akceptuje prezes lub jego zastępca oraz skarbnik. 
 

 

6. Zmiany Regulaminu Stowarzyszenia 
 

§37 
 

Wszelkie zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia mogą być dokonywane tylko na podstawie 

uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia większością 2/3 ważnie oddanych głosów 

członków obecnych na Zebraniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro 

Administracji i Spraw Obywatelskich 
pl. Słarynkiewiaa 7/9, 02-015 Warszawa.lel. (022) 625 25 35, 625 25 75,faks (022) 625 2 5  2; 

www.um.wa rszawa. pl 

Warszawa, dnia  14 marca 2006 r. 

 

AO.I.5010A/11/1/2006  

 

 

 

 

 

 

 

Z a ś w i a d c z e n i e  
 

 

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy zaświadcza, że w 

nadzorze Prezydenta m.st. Warszawy pozostaje stowarzyszenie p n Stowarzyszenie Wychowanków 

Szkoły im. Tadeusza Czackiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 5. W/w 

organizacja; jest stowarzyszeniem zwykłym-w rozumieniu ustawy z dnia Z kwietnia 1989 ?.-- Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn: zm ) i figuruje w ewidencji stowarzyszeń 

zwykłych pod poz. 11. 

Powyższe zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia odnośnym władzom. 

 

Opłata skarbowa w wys. 16 zł. 

(szesnastu złotych) została 

uiszczona i skasowana na Dodaniu 

2006 r.
 

 

http://www.um.wa/


 

 

 

 


