Statut Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego
Łódź 2010
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne, w dalszej części Statutu zwane
Towarzystwem.
§2
1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o stowarzyszeniach Dz. U.
nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.)
2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar województwa łódzkiego, a siedzibą jego władz jest
miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym celu działania.
§5
Towarzystwo może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celem Towarzystwa jest 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.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
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;
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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.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
a) ma ukończone studia pedagogiczne lub inne związane z problematyką kształcenia lub
wychowania, uzyskała przynajmniej tytuł licencjata i ma dorobek teoretyczny albo znaczące
osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej;
b) ma ukończone inne studia wyższe i uzyskała stopień doktora na podstawie pracy z dziedziny nauk
pedagogicznych;
c) ma ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki czy oświaty, podnoszące lub nadające
jej kwalifikacje pedagogiczne
d) ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych;
e) posiada kwalifikacje, które Zarząd uzna za równoważne z wymienionymi w punktach a, b, c.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością
Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe Towarzystwa.
2. Decyzje o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd.
3. Członek wspierający działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 12
1. Członków Towarzystwa przyjmuje Zarząd na podstawie:
a) pisemnej deklaracji,
b) pisemnej rekomendacji dwóch członków Zarządu,
c) uchwały powziętej w jawnym głosowaniu większością głosów.
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2. Jeżeli Zarząd w ciągu 2 miesięcy od chwili otrzymania wniosku o przyjęciu kandydata nie zgłosi
zastrzeżeń, kandydat zostaje powołany na członka zwyczajnego Towarzystwa.
3. W przypadku uchwały negatywnej ubiegającemu się o przyjęcie przysługuje w ciągu 3 miesięcy
prawo odwołania się do Walnego Zebrania, a w razie ponownej odmowy – do walnego Zjazdu
Delegatów Towarzystwa, które rozstrzygają prośbę zainteresowanego w drodze jawnego głosowania
większością głosów.
1.
2.
3.
4.

§ 13
Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu – Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa –
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej pedagogiki.
Członkami honorowymi mogą być również pedagogowie innych krajów.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego (z wyjątkiem prawa czynnego i
biernego wyboru do władz Towarzystwa) i jest zwolniony od obowiązków płacenia składek
członkowskich.
Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1) do czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2) do udziału w zjazdach, konferencjach i innych imprezach naukowych i dydaktycznych
organizowanych przez Towarzystwo,
3) do korzystania z pomocy naukowej i doradczej.
§ 15
Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa, a jego
przedstawiciel do uczestniczenia w zjazdach, konferencjach i innych imprezach naukowych i
dydaktycznych organizowanych przez Towarzystwo.
§ 16
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
4) brania czynnego udziału w pracach organizacyjnych, naukowych i wydawniczych,
5) społecznego pełnienia funkcji z wyboru,
6) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd
Delegatów Towarzystwa.
§ 17
Członkowie wspierający mają te same obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem punktu 5 w § 16.
§ 18
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi,
2) skreślenia przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej lub innych
ważnych powodów, np. zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie 6 miesięcy - po
jednokrotnym pisemnym upomnieniu,
3) wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego lub w wypadku skazania prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
§ 19
Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu.
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Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 20
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński
2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w
zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym przedmiocie. W przypadku ustąpienia w
czasie kadencji członków władz Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo do kooptacji, jednak
liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 22
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Przewodniczącego, Członków Zarządu, Komicji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) nadawanie tytułu honorowego Przewodniczącego Towarzystwa oraz członkostwa honorowego, na
wniosek Zarządu,
7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
§ 23
Walny Zjazd Delegatów ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę
obecnych. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów.
§ 24
1. W walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem stanowiącym biorą udział:
1) delegaci, aktywni członkowie Towarzystwa, wybrani na walnym zebraniu przedzjazdowym
Towarzystwa, według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd oraz członkowie
ustępujących władz Towarzystwa,
2) Przewodniczący honorowy oraz członkowie honorowi.
2. W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym biorą udział zaproszeni goście oraz
przedstawiciele członków wspierających.
§ 25
O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Zarząd
zawiadamia co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zjazdu.
§ 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd w terminie sześciu
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tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. W nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów udział biorą delegaci wybrani na ostatni Walny Zjazd
Delegatów.
§ 27
Zarząd jest wybierany przez Walny Zjazd Delegatów w liczbie od 8 do 10 osób.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i
uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
6) podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie uchwał o zasadach wynagradzania zatrudnianych osób,
8) podejmowanie uchwał w sprawie wynagradzania osób wykonujących prace na rzecz
Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych,
10) powoływanie oraz w uzasadnionych przypadkach zawieszanie i rozwiązywanie, sekcji, komisji
problemowych stałych i doraźnych oraz nadzorowanie ich działalności,
11) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie tytułu
honorowego Przewodniczącego i honorowego członkostwa Towarzystwa,
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
§ 29
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków,
w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§ 30
Zarząd wybiera spośród siebie maksymalnie 10-osobowe gremium, w skład którego wchodzą:
Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie.
§ 31
1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z
regulaminem działalności Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków,
w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§ 32
Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego
Zastępcę.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu
działalności finansowo-gospodarczej.
2. Komisja Rewizyjna raz na 4 lata składa Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z działalności
władz Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna zatwierdza bilans i inne sprawozdania finansowe.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądania wyjaśnień.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 34
Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd
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Delegatów.
§ 35
Sąd Koleżeński składa się z 5 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
§ 36
1. Sąd Koleżeński jest powoływany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłych w obrębie
Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: naganę, naganę z ostrzeżeniem, wykluczenie z
Towarzystwa.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego możliwe jest odwołanie się do Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd
Delegatów.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 37
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 38
Na fundusze Towarzystwa składają się:
Wpisowe i składki członków,
Dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
Wpływy z działalności statutowej.
§ 39
Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd do finansowania działalności
statutowej Towarzystwa.
§ 40
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa
wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
§ 41
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają 2 osoby:
Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący oraz sekretarz.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są 2 podpisy:
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 42
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 43
Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
Towarzystwa większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
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Uchwała walnego Zjazdu Delegatów o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu
przez władzę rejestracyjną.
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