
TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ 

I 

§1. 

1.    Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

2.    Towarzystwo stanowi forum współpracy politologów oraz specjalistów innych dziedzin, 

zajmujących się problematyką nauk społecznych i humanistycznych 

§2. 

1.    Teren działalności Towarzystwa obejmuje obszar UE 

2.    Siedziba władz naczelnych Towarzystwa znajduje się we Wrocławiu. 

II Cele i formy działania 

§3. 

Podstawowe cele Towarzystwa obejmują: 

1. rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o polityce, politologii, nauk społecznych, 

humanistycznych i obszarowo pokrewnych. 

2. wymianę doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki, zajmującymi  się 

polityką. 

3.  podnoszenie rangi politologii w działalności naukowej i dydaktycznej. 

4.  popularyzację wartości demokratycznych. 

5.  prowadzenie edukacji obywatelskiej 

6.  działalność w zakresie rozwijania i promowania ekorozwoju. 

§4. 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie konferencji, odczytów, konsultacji i szkoleń o tematyce związanej z wiedzą 

o społeczeństwie obywatelskim.  

2.    Inicjowanie współpracy specjalistów różnych dziedzin w zakresie nauk społecznych. 

3.   Organizowanie kampanii, eventów, debat informacyjnych i promocyjnych 

4.   Edukację w obszarze polityk publicznych, nauk społecznych i humanistycznych. 

5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie 

działalności statutowej Towarzystwa. 

6.    Marketing polityczny. 

7.    Wykonywanie ekspertyz. 



8. Przygotowanie książek, podręczników, artykułów naukowych i popularnonaukowych. 

9. Przygotowanie wystaw promujących naukę i kulturę w kraju i zagranicą. 

III 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

§5. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: członków zwyczajnych, członków honorowych, 

członków wspierających. 

§6. 

1.   Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel któregokolwiek z krajów 

członkowskich Unii Europejskiej, który uznaje  cele Towarzystwa i pragnie aktywnie włączyć 

się w ich realizację. 

2.   Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju 

Towarzystwa lub  politologii.  Członek honorowy jest zwolniony  z  obowiązku  płacenia 

składek członkowskich. 

3.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna, instytucja bądź organizacja uznająca 

cele Towarzystwa. 

§7. 

1.    Członek zwyczajny ma prawo: 

• wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa. 

• uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa. 

• korzystać z porad i pomocy w zakresie zagadnień objętych statutem  i  programem 

• działalności Towarzystwa. 

• na prawach pierwszeństwa korzystać z różnych form działalności Towarzystwa. 

 

2.    Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

• brać czynny udział w pracach Towarzystwa i propagować jego cele. 

• płacić regularnie składki. 

• przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa. 

§8. 

1.     Członek wspierający ma prawo brać czynny udział w zebraniach i posiedzeniach władz 

Towarzystwa  za  pośrednictwem  swojego  przedstawiciela,   któremu   przysługuje  głos 

doradczy. Członek wspierający ma prawo zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz 

korzystać z konsultacji i szkoleń prowadzonych przez Towarzystwo. 



2.     Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegać uchwał władz Towarzystwa. 

§9. 

Członkostwo ustaje wskutek: 

1.    dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa. 

2.    likwidacji Towarzystwa. 

3.    skreślenia z listy członków na skutek zalegania z opłatą  rocznej składki członkowskiej  

4.    wykluczenia członka zwyczajnego. 

5.    śmierci członka zwyczajnego. 

6.    likwidacji osoby prawnej, instytucji lub organizacji, będącej członkiem wspierającym. 

7.   skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych. 

8.  poważnego naruszenia postanowień Statutu bądź uchwał władz Towarzystwa. 

 

IV Władze Towarzystwa 

§10. 

Władzami Towarzystwa są: 

1.    Walne Zebranie Członków. 

2.   Zarząd Towarzystwa. 

3.   Komisja Rewizyjna. 

§11. 

1    Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata. 

2.   Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3.   Ustępujące władze Towarzystwa obowiązane są działać do czasu   ukonstytuowania się 

nowo obranych władz. 

4.  Pochodzące z wyboru władze Towarzystwa mogą dokonać kooptacji w razie zmniejszenia 

się z jakichkolwiek powodów liczby ich członków. Liczba dokooptowanych nie może 

przekraczać jednej trzeciej statutowego składu. 

§12. 

1.    Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów. 

2.    Dla ważności uchwał Walnego Zebrania członków w pierwszym terminie wymagane jest 

quorum jednej drugiej liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. – 

zmniejszamy quorum do 
1
/3 

3.    Dla ważności uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagane jest quorum jednej 

drugiej liczby tych władz. 



V  

Walne Zebranie Członków 

§13. 

1    Walne Zebranie Członków jest najwyższa władzą Towarzystwa.  

2.   Walne Zebranie zwoływane jest w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. 

§14. 

Walne Zebranie Członków: 

1.    Ustala główne kierunki działania Towarzystwa. 

2.    Uchwala Statut oraz jego zmiany. 

3.    Podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku. 

4.   Nadaje godność prezesa honorowego i członków honorowych. 

5.    Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej 

6.    Wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną.  

8.   Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przyjętych do porządku obrad Zebrania, 

jeżeli dotyczą one działalności Towarzystwa. 

9. Na wniosek Zarządu podejmuję uchwałę o wysokości i terminie wpłaty składek 

członkowskich. 

10. Z opłaty członkowskiej zwolnieni są studenci i doktoranci. 

§15. 

 

W Walnym Zebraniu udział biorą: 

1.    z głosem decydującym członkowie zwyczajni Towarzystwa. 

2.    z głosem doradczym członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających 

VI Zarząd 

§16. 

1.   Zarząd  kieruje  działalnością Towarzystwa zgodnie  z  uchwałami  Walnego  Zebrania 

Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

2.    Do kompetencji Zarządu należą zwłaszcza: 

–  wykonywanie  uchwał  Walnego  Zebrania  Członków  oraz  wytyczanie  

szczególnych kierunków pracy Towarzystwa. 

– uchwalanie okresowych programów pracy Towarzystwa oraz regulaminu pracy władz, 

uchwalanie budżetu Towarzystwa i zatwierdzanie sprawozdań finansowych na Walne 

Zebranie. 



– uchwalanie trybu przyjmowania członków zwyczajnych i ich  skreślania z listy oraz 

określanie wysokości składek członkowskich, podejmowanie decyzji o przyjęciu w 

poczet członków wspierających i skreślaniu z listy. 

– występowanie   z   wnioskiem   o   nadanie   tytułu   prezesa   honorowego   lub   

członka honorowego Towarzystwa. 

– podejmowanie   uchwał   o   przynależności   Towarzystwa   do   organizacji   

krajowych   i międzynarodowych oraz delegowanie przedstawicieli do tych 

organizacji oraz na ich zjazdy.  

– zarządzanie majątkiem Towarzystwa. 

– wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, 

powoływanie zespołów i komisji. 

§17. 

1.   Zarząd składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz 

skarbnika. 

2.    Działalnością Zarządu kieruje jego przewodniczący lub pod jego nieobecność albo z jego 

upoważnienia zastępca. 

3.    Przewodniczący zwołuje zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków 

Zarządu. 

4    Sekretarz   Zarządu   prowadzi   ewidencję   członków   oraz   dokumentację   działalności 

Towarzystwa.  

5.   Skarbnik  prowadzi   ewidencję  finansową Towarzystwa  oraz   czuwa   nad   racjonalną 

gospodarką majątkiem Towarzystwa. 

VII 

Komisja Rewizyjna 

§18. 

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. 

2.    Do zadań Komisji należy: 

– kontrolowanie  całokształtu działalności  Towarzystwa składanie na Walnym Zebraniu  

sprawozdań oraz  wniosku o przyjęcie sprawozdań Zarządu. 

–   przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi uwag i zaleceń 

pokontrolnych. 

–   występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

§19. 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.  



2.  Pracą Komisji kieruje wybrany przez nią przewodniczący.  

3.  Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

§20. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym. Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach 

Towarzystwa. 

VII 

Majątek i fundusz Towarzystwa 

§21. 

1. Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada fundusz, na który składają się: 

– składki członków zwyczajnych. 

– świadczenia członków wspierających. 

– dotacje, zapisy i darowizny. 

– wpływy z działalności statutowej 

– wpływy z działalności gospodarczej. 

§22. 

1. Do dysponowania środkami majątkowymi upoważniony jest Zarząd. 

§23. 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych wymagane jest zgodne oświadczenie woli przewodniczącego Zarządu bądź jego 

zastępcy oraz jednego z członków Zarządu. 

§24. 

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:  

1.   prowadzeniu działalności wydawniczej. 

2    kształceniu ustawicznym dorosłych i pozostałe formy kształcenia.  

 3. prowadzeniu działalności organizacji profesjonalnych. 

4. Prowadzenie kampanii promocyjnych, informacyjnych, politycznych, marketingowych 

5. Prowadzenie odpłatnej działalności zgodnej ze statutem TEO 

  



IX 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§25. 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały dwóch trzecich członków 

zwyczajnych zebranych na Walnym Zebraniu przy quorum jednej drugiej uczestników 

Zebrania. 

2. W przypadku nie uzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganego quorum w terminie nie 

krótszym niż 4 tygodnie przeprowadzone zostanie drugie głosowanie, w którym do zmiany 

statusu lub rozwiązania TEO wymagana jest uchwała ¼ liczby członków zwyczajnych 

zebranych na Walnym Zebraniu przy quorum ¼ uczestników Zebrania. 

3. W przypadku niemożności zebrania odpowiedniego quorum w drugim głosowaniu, w tym 

samym dniu, przeprowadza się trzecie głosowanie. W przypadku trzeciego głosowania 

quorum nie jest wymagane. 

§26. 

1.  W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zebranie wytycznymi przeprowadzi 

likwidację. 


