Protokół zebrania założycielskiego Łódzkiego
Towarzystwa Pedagogicznego
1 marca 2010r.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.01.79.855, 2003.06.29 zm. Dz.U.03.96.874; 2004.05.01 zm. Dz.U.04.102.1055;
2007.07.28 zm. Dz.U.07.112.766) w dniu 1 marca 2010r. w Instytucie Edukacji Ustawicznej
– dr Beata Owczarska w Łodzi, 90-117, ul. Narutowicza 7/9, odbyło się zebranie
założycielskie Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Zebranie otworzyła Beata Owczarska, która przedstawiła zebranym powody założenia
Stowarzyszenia pod nazwą ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGICZNE.
Głównym celem ŁTP byłby udział w rozwoju nauk pedagogicznych, popularyzacja ich
osiągnięć, /oraz/ wspieranie procesów edukacyjnych w systemie oświatowym oraz jego
nadzorze w mieście Łodzi, województwie łódzkim, w kraju i za granicą..
Stowarzyszenie to działałoby w szczególności poprzez:
1. inspirowanie badań pedagogicznych i twórczych inicjatyw członków Towarzystwa,
zmierzających do poznania dorobku myśli pedagogicznej polskiej i obcej, do rozwijania
nauk pedagogicznych oraz doskonalenia systemu edukacji narodowej w Polsce;
2. udzielanie pomocy członkom Towarzystwa podejmującym wysiłki w celu wdrażania
teorii pedagogicznej do praktyki kształcenia i wychowania, m.in. przez występowanie z
inicjatywą
w sprawie przyznania nagród i tworzenia funduszy stypendialnych;
3. współdziałanie z władzami państwowymi i lokalnymi, komitetami i instytucjami PAN,
jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, instytutami resortowymi,
stowarzyszeniami naukowymi, szkołami i placówkami oświatowymi, organizacjami
społecznymi i młodzieżowymi, zajmującymi się sprawami oświaty i wychowania;
4. popularyzowanie osiągnięć nauk pedagogicznych oraz udział w rozwijaniu kultury
pedagogicznej w społeczeństwie;
5. inspirowanie i wspomaganie społecznego ruchu naukowego i rozwoju zawodowego wśród
nauczycieli i innych pracowników w dziedzinie oświaty i wychowania;

6. działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych członków Towarzystwa
przez organizowanie kursów naukowych, konkursów na wyróżniające się prace
pedagogiczne, seminariów i konferencji, a także przez wspieranie wyjazdów naukowych
za granicę;
7. organizowanie zjazdów, konferencji i zebrań naukowych oraz dydaktycznych;
8. prowadzenie – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalności
wydawniczej i udzielanie pomocy w publikowaniu opracowań naukowych członków
Towarzystwa;
9. prowadzenie działalności usługowej i gospodarczej, pozwalającej na realizacje celów i
zadań Towarzystwa;
10. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych systemach informacji z zakresu nauk
pedagogicznych;
11. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i usługowych
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach dostępnych funduszy społecznych
i strukturalnych;
12. współdziałanie z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami pedagogicznymi,
uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach z dziedziny nauk
pedagogicznych oraz branie udziału w organizowanych przez nie kongresach i
konferencjach.
Wszyscy zebrani przyjęli przedstawiony projekt. Na przewodniczącego zebrania wybrano dr
Beatę Owczarską, na sekretarza dr Małgorzatę Rosin.
1. Członkowie założyciele (21 osób), po zapoznaniu się z przedstawionymi założeniami
i celami działalności, jednomyślnie podjęli uchwałę nr 1 o powołaniu Łódzkiego
Towarzystwa Pedagogicznego z siedzibą w Instytucie Edukacji Ustawicznej – dr
Beata Owczarska w Łodzi, 90-117, ul. Narutowicza 7/9.
2. Członkowie założyciele, po zapoznaniu się z projektem dokumentu, jednomyślnie
uchwalili Statut Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego z siedzibą w Instytucie
Edukacji Ustawicznej – dr Beata Owczarska w Łodzi, 90-117, ul. Narutowicza 7/9.
3. Zebrani wybrali Komitet Założycielski Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego w
składzie:
dr Beata Owczarska
mgr Agnieszka Śliwerska

mgr Krzysztof Durnaś
Założyciele Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza
7/9, upoważnili członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania Stowarzyszenia oraz
do dokonywania ewentualnych zmian Statutu w związku z uwagami Sądu Rejestrowego.
Komitet Założycielski został również zobowiązany do przygotowania i zwołania pierwszego
Walnego Zebrania Członków.
4. W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do wyboru Zarządu i Komisji
Rewizyjnej. Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanawiają powołać Zarząd
Stowarzyszenia
w składzie:
1. Prof. Zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
2. Dr Beata Owczarska
3. Dr Beata Jachimczak
4. Dr Małgorzata Rosin
5. Dr Teresa Wejner
6. Dr Piotr Plichta
7. Dr Dobrosław Bilski
8. mgr Krzysztof Durnaś
9. mgr Magdalena Jędrzejczak
10. mgr Edyta Sabicka
Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanowili powołać Komisję Rewizyjną
Stowarzyszenia w składzie:
1. dr Magdalena Błędowska
2. dr Alina Wróbel
3. mgr Hanna Kołodziejczyk
Na tym obrady zakończono.
W zebraniu wzięli udział członkowie założyciele według załączonej listy.

Sekretarz zebrania:

Przewodniczący zebrania:

MAŁGORZATA ROSIN

BEATA OWCZARSKA

Łódź, 1 marca 2010r.

Uchwała nr 1

Członkowie założyciele (21 osób), po zapoznaniu się z przedstawionymi założeniami
i celami działalności, jednomyślnie podjęli uchwałę nr 1 o powołaniu Łódzkiego
Towarzystwa Pedagogicznego z siedzibą w Instytucie Edukacji Ustawicznej – dr Beata
Owczarska w Łodzi, 90-117, ul. Narutowicza 7/9.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Łódź, 1 marca 2010r.

Uchwała nr 2

Członkowie założyciele, po zapoznaniu się z projektem dokumentu, jednomyślnie uchwalili
Statut Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego z siedzibą w Instytucie Edukacji
Ustawicznej – dr Beata Owczarska w Łodzi, 90-117, ul. Narutowicza 7/9.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Łódź, 1 marca 2010r.

Uchwała nr 3
Zebrani wybrali Komitet Założycielski Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego
w składzie:
dr Beata Owczarska
mgr Agnieszka Śliwerska
mgr Krzysztof Durnaś

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Łódź, 1 marca 2010r.

Uchwała nr 4
Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanowili powołać Zarząd Stowarzyszenia
w składzie:
1. Prof. Zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
2. Dr Beata Owczarska
3. Dr Beata Jachimczak
4. Dr Małgorzata Rosin
5. Dr Teresa Wejner
6. Dr Piotr Plichta
7. Dr Dobrosław Bilski
8. mgr Krzysztof Durnaś
9. mgr Magdalena Jędrzejczak
10. mgr Edyta Sabicka
Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanowili powołać Komisję Rewizyjną
Stowarzyszenia w składzie:
1. dr Magdalena Błędowska
2. dr Alina Wróbel
3. mgr Hanna Kołodziejczyk
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

