Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów TNBSP, podjęta w dniu
9 grudnia 2006 r., zmienia Statut Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich w ten sposób, że:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem § 22, pkt. 15.
2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 7 otrzymuje brzmienie:
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
I. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami
zawodowymi, organizacjami oświatowymi i naukowymi oraz stowarzyszeniami
w sprawach dotyczących bibliotek szkolnych, a także czytelnictwa dzieci i
młodzieży;
2) inicjowania i opiniowania aktów normatywnych, programów nauczania oraz
nowatorskich form i metod doskonalenia zawodowego;
3) prowadzenia poradnictwa zawodowego i różnych form samopomocy
koleżeńskiej;
4) przestrzegania zasad etyki zawodowej w celu ochrony dóbr osobistych,
dobrego imienia nauczycieli bibliotekarzy i Towarzystwa;
5) przyznawania nagród i stypendiów oraz typowania do nagród i odznaczeń za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa szkolnego;
6) wydawania poradników i informatorów wspomagających nauczycieli
bibliotekarzy w pracy zawodowej;
7) inicjowania i prowadzenia akcji służących rozwojowi czytelnictwa dzieci i
młodzieży;
8) nawiązywania współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą
poprzez organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wymianę doświadczeń;
II. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) kształcenia i doskonalenia zawodowego poprzez
prowadzenie kursów i zajęć edukacyjnych;
2) zakładania i prowadzenia szkół i kolegiów bibliotekarskich;
3) organizowania konferencji naukowych i popularnonaukowych, zjazdów,
sympozjów, konferencji i kongresów;
4) prowadzenia i upowszechnienia badań naukowych w zakresie
bibliotekoznawstwa i nauk humanistycznych;
5) tworzenia internetowej bazy danych dla różnych form odpłatnej
działalności Towarzystwa;
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6) opracowanie projektów edukacyjnych, programów, opracowań
metodycznych.
§ 15 pkt. 3) otrzymuje brzmienie
3) wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego za
nieprzestrzeganie statutu.
w § 20 skreśla i pkt. 6 ) i pkt. 10) oraz pkt. od 6) do ostatniego nadaje się
brzmienie:
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Głównej i orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego,
7) uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa,
8) rozwiązanie Towarzystwa,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do krajowych i
międzynarodowych organizacji.
§ 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Główna składa się z 7 członków, wybieranych przez Zgromadzenie
Delegatów Towarzystwa. W zebraniach Rady Głównej mogą uczestniczyć
przedstawiciele oddziałów w liczbie jeden przedstawiciel na jeden oddział.
§ w 22 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:
13) nadawanie godności członka honorowego na zebraniu z przedstawicielami
Oddziałów,
oraz dodaje się pkt.15, 16 o brzmieniu:
15) podejmowanie uchwał w sprawie działalności Towarzystwa poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,
16) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej na zebraniu z
przedstawicielami Oddziałów.
§ 23 dodaje się ust. 6, 7, 8 o brzmieniu:
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z
tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot
uzasadnionych kasztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
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7. Członkowie Głównej Komisji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec
członków Rady Głównej.
8. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 31 dodaje się pkt. 7) o brzmieniu:
7) przyjmowanie członków wspierających i skreślania ich z listy członków.
§ 35 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 o brzmieniu:
3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
4. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Zabrania się wykorzystania 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 ze statutowego celu Towarzystwa.
6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie
organów Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 36 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
1) 30% wpływów ze składek członkowskich przekazywanych przez Rady
Oddziału raz na pół roku,
oraz dodaje się pkt. 4) o brzmieniu:
4) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 37 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
1) 70 % wpływów ze składek członkowskich.
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