
TEKST JEDNOLITY  

STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ  

I 

Postanowienia ogólne 

§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.  

§3. 

1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 

20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego statutu. 

2. Organem nadzoru dla Towarzystwa jest Prezydent Wrocławia – Starosta Grodzki. 

§4. 

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne 

Zebranie Członków. 

 

II 

Cele i formy działania 

§5. 

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 nauk społecznych w działalności naukowej i dydaktycznej. 



4. Popularyzację wartości demokratycznych. 

5. Prowadzenie edukacji obywatelskiej. 

6. działalność w zakresie rozwijania i promowania ekorozwoju. 

§6. 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:  

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

wiedzą o społeczeństwie obywatelskim.   

2. Inicjowanie współpracy specjalistów różnych dziedzin nauki, w tym szczególnie w zakresie nauk 

społecznych i humanistycznych.  

3. Organizowanie kampanii, eventów, debat informacyjnych i promocyjnych. 

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

5. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności 

statutowej Towarzystwa.  

6. Promowanie wiedzy z zakresu marketingu politycznego.  

7. Świadczenie usług z zakresu marketingu politycznego.  

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

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

10. Wykonywanie ekspertyz. 

III 

 Członkowie - ich prawa i obowiązki  

§7. 

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

wspierających.  

§8. 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel jednego z krajów członkowskich Unii 

Europejskiej, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony praw 

publicznych oraz akceptuje statutowe cele Towarzystwa i pragnie aktywnie włączyć się w ich 

realizację.  

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

Towarzystwa lub politologii.  



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

Towarzystwa.  

§9. 

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, 

- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa, 

- zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy 

członków. 

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:  

- brać czynny udział w pracach Towarzystwa i propagować jego cele, 

- przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, 

- płacić regularnie składki. 

 

§10. 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada 

prawa określone w §9. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach Stowarzyszenia. Członek wspierający uczestniczy w zebraniach i posiedzeniach władz 

Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  

§11. 

1. Członkostwo ustaje wskutek:  

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi. 

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 



3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok. 

4. Wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 

zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki. 

5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę 

dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. 

6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Towarzystwa 

i następującego w wyniku uchwały władz Towarzystwa, które członkostwo nadało. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka Zarząd. Jest on zobowiązany zawiadomić członka o 

skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo 

wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.  

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 

2. 

 

IV 

Władze Towarzystwa 

§12. 

Władzami Towarzystwa są:  

1. Walne Zebranie Członków.  

2. Zarząd Towarzystwa.  

3. Komisja Rewizyjna.  

§13. 

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 

wybranych 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.  

§14. 

1. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów.  



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

jednej trzeciej liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. W drugim terminie – 

wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę 

osób uprawnionych do głosowania.  

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

władz.  

V 

Walne Zebranie Członków  

§15. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.  

2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w 

terminie 1 miesiąca po wygaśnięciu kadencji Zarządu. 

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków 

pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem strony internetowej TEO.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na umotywowane żądanie co najmniej 7 członków zwyczajnych.  

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 

zwołane nie później niż 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania 

Zarządowi, z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 4. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

§16. 

Walne Zebranie Członków:  

1. Ustala główne kierunki i cele 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 oraz decyduje o przyjęciu członków 

wspierających.  

5. Wybiera Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. 

6. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej. 

7. Uchwala budżet Towarzystwa. 

8. Ustala wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub 

świadczeń.  

9. Rozpatruje odwołania w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu. 

10. Podejmuje uchwały o przynależności do innych organizacji. 

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

dotyczą one działalności Towarzystwa. 

§17. 

W Walnym Zebraniu udział biorą:  

1.    Z głosem decydującym członkowie zwyczajni Towarzystwa.  

2.    Z głosem doradczym członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających  

VI 

Zarząd 

§18. 

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. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy.  

3. Przewodniczący Towarzystwa kieruje pracami Zarządu. 

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin tworzony przez  Zarząd i uchwalany przez Walne 

Zgromadzenie.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 

6. Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników. 

7. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głos decydujący 

ma przewodniczący. 

§19. 



Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje 

obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez 

Walne Zebranie Członków. 

§20.  

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Realizacja programu celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

2. Określanie szczegółowych kierunków działania. 

3. Ustalanie budżetu i preliminarzy. 

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa. 

5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku Towarzystwa. 

7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań. 

8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 

11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 

12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa. 

13. Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

14. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i 

regulaminów. 

15. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 

16. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu. 

17. Podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członków wspierających i skreślaniu ich z listy. 

18. Występowanie z wnioskiem o nadanie tytułu prezesa honorowego lub członka honorowego 

Towarzystwa oraz z wnioskiem o przyjęcie członków wspierających. 

19. Delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych, których 

Towarzystwo jest członkiem.   

 

VII 

Komisja Rewizyjna  

§21. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.  

2. 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.  

§22. 



Do zadań Komisji należy:  

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa oraz składanie na Walnym Zebraniu 

sprawozdań i wniosków o przyjęcie sprawozdań Zarządu. 

2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych. 

3. Występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

4. Uchwalanie regulaminu, o którym mowa w statucie.  

§23. 

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

doradczym. Członek Komisji niemo że pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.  

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

 

VII 

Majątek i fundusz Towarzystwa 

§24. 

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.  

§25. 

Do dysponowania środkami majątkowymi upoważniony jest Zarząd.  

§26. 

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

majątkowych wymagane jest zgodne o świadczenie woli przewodniczącego Zarządu bądź jego 

zastępcy oraz jednego z członków Zarządu.  

§27. 

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:   

1. Prowadzeniu działalności wydawniczej.  

2. Kształceniu ustawicznym dorosłych i prowadzeniu pozostałych form kształcenia.   



3. Prowadzeniu działalności organizacji profesjonalnych.  

4. Prowadzeniu kampanii promocyjnych, informacyjnych, politycznych, marketingowych. 

5. Prowadzeniu odpłatnej działalności zgodnej ze statutem Towarzystwa.  

   

IX 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§28. 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały podjętej przez dwie trzecie 

członków zwyczajnych zebranych na Walnym Zebraniu w obecności przynajmniej jednej drugiej 

uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku nieuzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganej większości lub braku quorum, w 

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

zmiany statusu lub rozwiązania Towarzystwa wymagana jest uchwała podjęta bezwzględną 

większością w obecności co najmniej jednej czwartej uprawnionych do głosowania.   

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.  

§29. 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację.  


