UCHWAŁA
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PEDAGOGICZNEGO
Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 R.
W SPRAWIE UTWORZENIA SPONSOROWANEGO FUNDUSZU NAGRÓD

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3, w związku z § 11 ust. 1 pkt 7 oraz § 62 pkt 3 Statutu Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wychodząc naprzeciw inicjatywie Pani
Prof. zw. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak, postanawia:
§ 1. Utworzyć Sponsorowany Fundusz Nagród Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(zwany dalej Funduszem), którego celem jest finansowe nagradzanie laureatów konkursu
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniające się rozprawy doktorskie.
§ 2. Nagroda przyznawana jest na wniosek Prezydium Zarządu Głównego PTP raz w roku.
§ 3. 1. Na Fundusz składają się teraz i w przyszłości darowizny przekazane na ten cel przez
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej.
2. Fundusz tworzą także odsetki od kwot zdeponowanych w formie lokat na rachunku
bankowym.
§ 4. Jednorazowa wysokość nagrody nie może być niższa niż równowartość 300 Euro i nie
może przekroczyć równowartości 750 Euro.
§ 5. 1. O przyznaniu nagrody z Funduszu i jej wysokości decyduje Kapituła Nagrody.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia dorocznego konkursu na wyróżniająca się rozprawę
doktorską ustala regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Kapitułę tworzą członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTP.
4. Nagrody są wręczane podczas Zjazdów Delegatów Towarzystwa, Ogólnopolskich Zjazdów
Pedagogicznych lub Konferencji Naukowych organizowanych przez Towarzystwo.
§ 6. 1. Wszystkie wpłaty celowe na Fundusz są deponowane niezwłocznie w formie lokat na
głównym rachunku bankowym PTP.
2. Operacje finansowe na rachunku dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w § 65
Statutu.
3. Kwoty zdeponowane w formie lokat, o których mowa w niniejszej uchwale, nie mogą być
obciążane innymi zobowiązaniami Towarzystwa.

§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych Fundusz ulega likwidacji z końcem
roku następującego po roku, w którym odnotowano stan rachunku, który uniemożliwi
osiąganie celów Funduszu.
§ 8. W przypadku rozwiązania Towarzystwa o sposobie zagospodarowania środków
Funduszu decyduje Zjazd Delegatów Towarzystwa lub jego likwidator wyznaczony przez
sąd.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 1 lutego 2018 roku.
§ 10. Traci moc obowiązującą uchwała Prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego z dnia 18 grudnia stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia
Sponsorowanego Funduszu Nagród
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego.

Przewodnicząca PTP
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

