UCHWAŁA
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
z 27 marca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Towarzystwa

Na podstawie § 33 pkt. 9 Zarząd Główny PTP postanawia rekomendować Zjazdowi Delegatów następujące zmiany w Statucie:
§ 1. W § 11 Statutu Towarzystwa
1. po pkt 1 dopisać pkt 1a o treści:
„1a) prowadzenie współpracy międzynarodowej przede wszystkim z towarzystwami skupionymi w European Educational Research Association i World Education Research Association,
wzajemny udział w pracach naukowych i organizacyjnych, wymiana osób i myśli intelektualnej,”;
2. w pkt 15 po wyrazie „podmioty” wstawić przecinek, a po nim dopisać treść:
„w szczególności w formie naukowych konferencji, wydarzeń, publikacji książkowych itp.”;
3. dotychczasową treść § 11 uczynić ustępem 1, po którym dodać ustęp 2 o treści:
„2. Zarząd Główny może podejmować uchwały ustalające procedury lub regulaminy czynności, wydarzeń, zadań lub działań służących osiąganiu celów wymienionych w ust. 1.”.
§ 2. W § 15 ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazie „Oddziału” postawić kropkę i wykreślić wyrazy: „lub bezpośrednio do Zarządu Głównego.”.
§ 3. W § 18 Statutu Towarzystwa ustalić nowe brzmienie pkt 2:
„2) regularnego, nie później niż do 31 marca każdego roku, opłacania składek członkowskich
za dany rok,”.
§ 4. W § 21 ust. 2 pkt 1 w zdaniu pierwszym wyraz „Główny” zastąpić wyrazem „Oddziału”.
§ 5. W § 21 ust. 2
1. w pkt 1 w zdaniu pierwszym wyraz „Główny” zastąpić wyrazem „Oddziału”,
2. skreślić kropkę po treści pkt 2, w jej miejsce wstawić przecinek, po czym dodać pkt 3
o treści:
„3) w przypadku nieopłacania składek przez zobowiązanego członka w ciągu kolejnych
trzech lat członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje. Zarząd właściwego Oddziału potwierdza to

stosowną uchwałą, którą przekazuje zainteresowanemu i – do wiadomości – Zarządowi
Głównemu.”.
§ 6. W § 39 ust. 1
1. skreślić pkt 14,
2. w pkt 16 po wyrazie „rozwiązywanie” wstawić kropkę, po czym dodać zdanie drugie
o treści:
„W przypadku rozwiązania oddziału Zarząd Główny powiadamia o tym fakcie właściwe Archiwum Państwowe celem wyegzekwowania dokumentacji podlegającej archiwizacji o ile
uprzednio nie została przekazana przez Zarząd Oddziału do zasobów Zarządu Głównego;”.
§ 7. W § 55
1. w pkt. 4 po wyrazach „raz w roku” skreślić ciąg dalszy tekstu i dodać wyrazy: „do
końca kwietnia do Zarządu Głównego imiennego wykazu członków oddziału”;
2. po pkt. 10 w miejsce kropki wstawić przecinek i dopisać pkt 11 o treści:
„11) ustalanie czynnego i biernego prawa wyborczego członków m.in. na podstawie regularnego opłacania składek członkowskich w latach poprzedzających bezpośrednio okres sprawozdawczy i wyborczy.”.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu Głównego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 3 kwietnia 2017 roku.

