STATUT
Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Oświatowych
Ważny od 4 marca 2014.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Oświatowych, w skrócie TWIO i w dalszej części jest nazywane
Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Oświęcim.

§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Oświatowych.
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§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Stworzenie
możliwości
przedstawicielom
zawodu
w dziedzinie informatyki.

integracji
najbardziej
nauczycielskiego,
w

kreatywnym
szczególności

2. Umożliwienie współpracy i wymiany doświadczeń między członkami.
3. Doskonalenie i rozwijanie
członków Stowarzyszenia.

zawodowych

umiejętności

twórczych

4. Kształcenie ustawiczne oraz doskonalenie i rozwijanie zawodowych
umiejętności społeczeństwa.
5. Działanie na rzecz wzmocnienia zasobów ludzkich oraz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
6. Rozwój polityki i systemów kształcenia.
7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz infrastruktury
społeczeństwa informatycznego.
8. Upowszechnianie w różnych formach najcenniejszych doświadczeń,
przemyśleń i projektów nauczycieli nowatorów.
9. Stymulowanie i tworzenie projektów służących rozwojowi edukacji
i nauk pedagogicznych.
10. Zdobywanie funduszy i dóbr materialnych na działalność Stowarzyszenia.
11. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz ustawodawczych,
wykonawczych i samorządowych wszystkich szczebli.
12. Występowanie w obronie członków Stowarzyszenia na ich życzenie.
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§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integrowaniu
środowiska nauczycieli twórczych.
2. Udział w doskonaleniu zawodowym i propagowaniu zasad etyki
zawodowej.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, organizacyjnej w
formie:
- zjazdów, konferencji, szkoleń, warsztatów, sympozjów, witryn
internetowych,
- kursów, konkursów, praktyk zawodowych zarówno krajowych jak
zagranicznych, itp.
4. Dobór,
wykonywanie,
udostępnianie
i dystrybucję
pomocy
dydaktycznych, organizację ośrodków opiniotwórczych związanych z
oświatą.
5. Współpracę z administracją rządową i samorządową w sprawach
dotyczących rozwoju systemu edukacji oraz sytuacji nauczycieli
twórczych.
6. Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi placówkami oświatowymi,
organizacjami zawodowymi i społecznymi o podobnym charakterze.
ROZDZIAŁ III.
CZONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Stowarzyszenie zrzesza: czynnych i emerytowanych nauczycieli przedmiotów
informatycznych oraz nauczycieli innych przedmiotów, kadrę kierowniczą szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników systemu kształcenia
i doskonalenia nauczycieli, nadzoru pedagogicznego różnych szczebli,
światowych pracowników samorząowych o kwalifikacjach pedagogicznych oraz
pozostałe osoby chcące wspierać realizację celów Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.
4. Członków zagranicznych.
§ 11
Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy wymienieni w § 8.
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§ 12
 Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z
chwilą jego zarejestrowania.
1. Nowo przystępujący do Stowarzyszenia po jego rejestracji stają się
członkami z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa się
Zarządowi w formie pisemnej deklaracji.
3. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od
decyzji odmownej można się odwołać pisemnie do Walnego Zebrania.
§13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która
wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny
sposób zasłużyła na to wyróżnienie.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub
prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje
poparcie finansowe, rzeczowe lub w inny sposób będzie wspierać
Stowarzyszenie.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji zwykłą większością głosów.
§ 15
Członkiem zagranicznym może zostać osoba fizyczna lub prawna nie
posiadająca obywatelstwa polskiego, wyrażająca chęć przynależności do
Stowarzyszenia i działania zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.
§ 16
Członkami wymienionymi w §10 pkt. 3 i 4 nie mogą zostać organizacje
polityczne.
§ 17
Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w
 e wszelkiego rodzaju pracach
Stowarzyszenia i zebraniach członków oraz zabierają głos we wszystkich
omawianych sprawach.
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§ 18
Wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi mają ponadto prawo do:
1. Czynnego udziału we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia.
2. Pisemnego przedstawiania Zarządowi propozycji dotyczących porządku
obrad Walnego Zebrania (przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem
zebrania) oraz planu pracy.
3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez
Zarząd.
4. Proponowanie Zarządowi kandydatów na członków honorowych
Stowarzyszenia.
§ 19
1. Członkowie zwyczajni mają ponadto prawo do:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
b) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
c) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
2. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze
Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach
Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich.
§ 20
Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Niepłacenia składek przez okres jednego roku.
3. Stwierdzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia.
§ 21
Wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez
Zarząd.
§ 22
Praw członka pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu w przypadku
sprzeniewierzenia się przez członka idei Stowarzyszenia lub rażącego
naruszenia postanowień Statutu.
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Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybór członków poszczególnych władz Stowarzyszenia następuje zwykłą
większością głosów.
3. Kadencja pierwszych władz trwa do wyborów nowych władz.
§ 25
W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przez
upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie
wybranych kandydatów, w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie
może przekroczyć 1/3 wybranego składu.
§ 26
O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich
władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Walne Zebranie Stowarzyszenia
§ 27
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne
lub Nadzwyczajne.
§ 28
Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata jako
zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
§ 29
Walne Zebranie Nadzwyczajne moźe odbyć się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na
wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.
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§ 30
1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym
członkowie zwyczajni oraz honorowi Stowarzyszenia.
2. Z głosem doradczym biorą udział członkowie wspierający, zagraniczni
oraz zaproszeni goście.
§ 31
O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia
członków z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 32
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres
kadencji.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4. Wybór naczelnych władz Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
7. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków i władze
Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
majątku.
§ 33
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 34
Walne Zebrania są prawomocne, jeżeli weźmie w nich udział:
1. W I-szym terminie 1/2 liczby członków.
2. W II-gim terminie, po upływie 30 minut, bez względu na liczbę
obecnych członków.
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Zarząd
§ 35
Zarząd składa się z 4-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swojego grona Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i ewentualnie 1-2
członków Zarządu.
§ 36
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami,
zgodnie z jego uchwałami.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdań ze swojej
działalności.
4. Uchwalanie regulaminów prac, planów działalności i budżetu
Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, przyjmowanie zapisów
i darowizn.
6. Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.
§ 37
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział
przedstawiciele sekcji i komisji problemowych.

z

głosem

doradczym

§ 38
~
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku.
§ 39
Zarząd uchwala regulamin określający organizację i tryb swojej pracy.

Komisja Rewizyjna
§ 40
Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 41
Komisja Rewizyjna.składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza, a także
określają regulamin prac komisji.
§ 42
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie - co najmniej raz w roku - działalności Stowarzyszenia.
2. Przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń pokontrolnych.
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3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
§ 43
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz
Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych bądź ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V.
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 44
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 45
Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie.
2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu stowarzyszenia.
3. Dotacje i subwencje.
4. Darowizny, zapisy i spadki.
5. Wpływy z działalności statutowej.
§ 46
Wysokość składek członkowskich ustalana jest w oparciu o uchwałę Walnego
Zebrania.
§ 47
Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane
środki finansowe.
§ 48
1. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych stowarzyszenia,
wymagane są podpisy dwóch osób; prezesa i upoważnionego przez niego
wiceprezesa lub skarbnika.
2. Pozostałe dokumenty mogą podpisywać inni członkowie zarządu, zgodnie z
zatwierdzonym regulaminem prac zarządu.
3. W przypadku elektronicznej obsługi konta bankowego, poprzez sieć Internet
lub z wykorzystaniem magnetycznych bądź elektronicznych kart płatniczych
i kredytowych, ze względów technicznych, skarbnik, prezes zarządu lub
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upoważniony przez niego członek zarządu, może jednoosobowo dokonywać
operacji finansowych, takich jak przelewy oraz wpłaty i wypłaty gotówki.
§ 49
W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie określi, na jaki cel ma być przeznaczony
majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, STRUKTURY I ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA
§ 50
Uchwałę o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 51
Uchwały wymienione w niniejszym rozdziale podejmowane są większością 2/3
głosów i są prawomocne jeśli w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy co
najmniej 50% ogólnej liczby członków stowarzyszenia.
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