
Statut 
Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych 

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zwane dalej Towarzystwem działa 
na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu 
posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 
Towarzystwo jest zrzeszeniem apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym. 
 

§ 3 
Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą władz miasto Poznań. 
 

§ 4 
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przez Zarząd. 
 

§ 5 
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może też zatrud-

niać osoby niezbędne dla realizacji celów statutowych. 
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodar-

czej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych. 
 

§ 6 
Towarzystwo może współpracować oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych or-
ganizacji, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami Towarzystwa. 
 

Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 7 

Celem Towarzystwa jest: 
1) gromadzenia i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnow-

szych technologii i mediów edukacyjnych, 
2) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie technologii kształcenia 

i pedagogiki medialnej, 
3) prowadzenie kształcenia, doradztwa i ekspertyz w dziedzinie technologii kształcenia 

i edukacji medialnej, 
4) nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi podobnymi towarzystwami nauko-

wymi w kraju i za granicą. 
 

§ 8 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
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1) organizowanie kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, warsztatów, 
2) organizowanie wystaw, pokazów i konkursów naukowych i dydaktycznych, 
3) inspirowanie i opiniowanie innowacji pedagogicznych, 
4) gromadzenie i wypożyczanie mediów edukacyjnych, 
5) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej. 

 
Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 9 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 

 
§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe 
cele Towarzystwa. 

2. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową 
lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie 
przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, która wniosła wybitny wkład 
w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzy-
stwa. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie 
pisemnej deklaracji. 

5. Nadanie godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków.  
 

§ 11 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) wybierać i być wybranymi do władz Towarzystwa, 
2) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Towarzystwa, 
3) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa, 
4) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa, na zasadach określonych przez 

Zarząd, 
5) brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach or-

ganizowanych przez Towarzystwo, 
6) nosić odznaki organizacyjne. 
 

§ 12 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1) dbać o dobre imię i dobro Towarzystwa, 
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa oraz propagować jego cele i program, 
3) przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 
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4) regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Towarzy-
stwie. 

 
§ 13 

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § 11 pkt. 2-6 oraz obo-
wiązki określone w § 12. 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
 

§ 14 
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Za-
rządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,  
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub in-

nych zobowiązań. 
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przy-

czynę skreślenia lub wykluczenia. Od uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa przy-
sługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków 
jest ostateczna.  

  
Rozdział IV 
WŁADZE  

 
§ 15 

Władzami Towarzystwa są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 16 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
jawnym lub tajnym, według decyzji Walnego Zebrania Członków, bezwzględną większo-
ścią głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Wybór na-
stępuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Towarzystwa, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głoso-
waniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy upraw-
nionych do głosowania. 

3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie obiegowym, 
w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, zwykłą większością głosów, przez co 
najmniej połowę uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to uchwał, do których stosuje 
się wymóg tajności. Szczegółowe zasady głosowania w trybie obiegowym określają po-
szczególne władze w swoich regulaminach. 

 
§ 17 

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą odwoływać członków ze swojego składu oraz uzupeł-
niać swój stan osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób wybranych w skład 
danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż 1/3 liczebności tej władzy. 
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2. Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą z powodu niewypełnienia 
przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, Sta-
tutem i uchwałami władz Towarzystwa. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 18 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, Zarząd powiadamia pisemnie 
członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę osób obecnych 
i uprawnionych do głosowania. 

6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  
 

§ 19 
1. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie przez: 

1) Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków zwy-
czajnych Towarzystwa, 

2) Komisję Rewizyjną. 
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 mie-

sięcy, od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 
 

§ 20 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa, 
2) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
3) określanie liczebności oraz wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

za okres kadencji oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmowanie uchwały 
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,  

5) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień 
od tych składek lub świadczeń,  

6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Towarzystwa lub 
jego władze, 

7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, 
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków. 
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Zarząd  
 

§ 21 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa między Walnymi Zebraniami 

Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.  
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.  
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin, uchwalony przez Zarząd. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. 
6. W obradach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Re-

wizyjnej. 
 

§ 22 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,  
3) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 
4) uchwalanie rocznego planu pracy Towarzystwa, 
5) uchwalanie budżetu Towarzystwa, 
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, 
7) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa, 
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

i ruchomego Towarzystwa, 
9) powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań, 
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
11) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 
13) prowadzenie dokumentacji Towarzystwa, 
14) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
15) podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do innych organizacji, 
16) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości in-

nych władz Towarzystwa. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 23 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzy-

stwa. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za prze-

stępstwa z winy umyślnej. 
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§ 24 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Towarzystwa, 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu oraz rocznego spra-

wozdania finansowego Towarzystwa, 
4) prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
5) składanie sprawozdania ze swojej działalności oraz wniosku o udzielenie absoluto-

rium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 25 
Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalony przez Komisję. 
 

Rozdział V 
MAJĄTEK  

 
§ 26 

Majątek Towarzystwa stanowią posiadane środki pieniężne oraz prawa i składniki majątko-
we.  

 
§ 27 

1. Majątek Towarzystwa powstaje z opłat wpisowych, składek członkowskich, darowizn, 
zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa, 
dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowa-
dzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz inne podmioty. 

2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

 
§ 28 

Osobami upoważnionymi w imieniu Towarzystwa do składania oświadczeń woli w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.  
 

§ 29 
1. Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w sto-
sunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, 

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trze-
cich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyj-
nych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towa-
rzystwa, 
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4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, człon-
kowie organów lub pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie, na zasadach in-
nych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie władz lub pracownicy 
Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

 
Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 
 

§ 30 
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa 

przez Walne Zebranie Członków, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa spo-
sób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

 


