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STATUT 
 

TOWARZYSTWA  ABSOLWENTÓW  I  PRZYJACIÓŁ   

AKADEMII  PEDAGOGIKI  SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej, zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu 
Towarzystwem, zrzesza osoby zainteresowane kultywowaniem idei Prof. Marii 
Grzegorzewskiej w zakresie możliwości rozwoju i wzbogacania kształcenia 
pedagogów specjalnych. 
 

§ 2. 

 
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 3. 
 
Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa. 
 

§4. 
 
Towarzystwo współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie oraz innymi uczelniami wyższymi na podstawie 
pisemnych porozumień. 
 
 
 

II. Cele Towarzystwa 

 

§ 5. 

 
Celem Towarzystwa jest kultywowanie idei prof. Marii Grzegorzewskiej w 
zakresie kształcenia pedagogów specjalnych zapoczątkowanego w 1922 roku w 
Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz wspomaganie uczelni w 
prowadzeniu prac naukowo-badawczych, wydawniczych i popularyzatorskich w 
obszarze pedagogiki specjalnej.  
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§ 6. 

 
Towarzystwo realizuje cele wymienione w § 5 poprzez: 
 

1. Integrowanie środowisk w kraju jak i za granicą pedagogów specjalnych i 
osób zainteresowanych edukacją, terapią, rehabilitacją i resocjalizacją 
jednostek odchylonych od normy psychofizycznej (ze specjalnymi 
potrzebami). 

2. Organizowanie kongresów i sympozjów naukowych oraz szkoleń z 
zakresu pedagogiki specjalnej. 

3. Promowanie prac naukowych z obszaru pedagogiki specjalnej i nauk z jej 
pogranicza. 

4. Promocja i organizacja działalności o charakterze rekreacyjnym w 
społeczności osób ze specjalnymi potrzebami oraz osób pracujących na 
rzecz tej społeczności. 

5. Przyznawanie nagród i stypendiów osobom szczególnie wyróżniającym 
się w akademickim kształceniu pedagogów specjalnych bądź 
uzyskującym znaczące osiągnięcia w studiach z zakresu pedagogiki 
specjalnej ewentualnie w badaniach naukowych w obszarze edukacji 
specjalnej i nauk pokrewnych. 

6. Organizowanie spotkań i zjazdów absolwentów i sympatyków 
Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły 
Pedagogiki Specjalnej i Akademii Pedagogiki Specjalnej. 

7. Współdziałanie z władzami Akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej, innymi uczelniami wyższymi oraz organizacjami 
działającymi na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami w kraju i za 
granicą. 

8. Występowanie do władz państwowych i samorządowych z inicjatywami 
dotyczącymi statusu prawnego i zawodowego pedagogiki specjalnej, 
pedagogów specjalnych oraz osób wspierających ich działalność. 

9. Współpraca z biurami karier uczelni wyższych oraz organizacjami o 
podobnym charakterze. 

 

 

II. Członkowie Towarzystwa 

 

§ 7. 

 
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne przyjęte w poczet członków 
przez władze Towarzystwa. 
 

§ 8. 

 
Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby prawne. 
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§ 9. 

 
Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd 
Towarzystwa na podstawie właściwej deklaracji osoby ubiegającej się o 
przyjęcie w poczet członków. 

 

§ 10. 

 
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, badź poza jej granicami, którzy spełniają warunki niniejszego Statutu, 
mogą być Członkami Towarzystwa. 
 
 

§ 11. 

 
Walne Zebranie Członków może nadać osobie fizycznej tytuł Członka 
Honorowego. Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa członka 
Zwyczajnego. Członkowie Honorowi mają prawo brania udziału we wszystkich 
pracach Towarzystwa i są zwolnieni od obowiązku płacenia składek. Tytuł 
Członka Honorowego nadawany jest w uznaniu wyjątkowej postawy życiowej i 
wyróżniającej się pracy związanej z celami Towarzystwa. 
 

§ 12. 

 
Utrata członkostwa następuje wskutek: 
1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Towarzystwa, 
2. skreślenia przez Zarząd Towarzystwa wskutek nieterminowego płacenia 

składek i nieuregulowania zaległości w terminie dwóch miesięcy od daty 
doręczenia wezwania do zapłaty, 

3. wykluczenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa 
powziętej zwykłą większością głosów, 

4. śmierci członka. 
 

§ 13. 

 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członka wskutek 
nieterminowego płacenia składek służy odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków. Odwołanie powyższe winno być wniesione w terminie jednego 
miesiąca od daty doręczenia zainteresowanemu stosownej uchwały. 
 
 

§ 14. 

 
Obowiązkiem Członków Towarzystwa jest: 
1. przyczynianie się  w miarę swoich możliwości do rozwoju Towarzystwa, w 

szczególności przez propagowanie i wspieranie celów Towarzystwa 
określonych w niniejszym Statucie, 
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2. przestrzeganie postanowień  Statutu oraz regulaminów i uchwał władz 
Towarzystwa, 

3. regularne opłacanie składek członkowskich, zaś w odniesieniu do Członków 
Wspierających wywiązywanie się  z zadeklarowanych świadczeń. 
 

§ 15. 

 
Do praw Członków Towarzystwa należą: 
1. czynne i bierne prawo wyborcze, 
2. uczestnictwo we wszystkich formach działalności Towarzystwa, 
3. korzystanie ze wszystkich urządzeń Towarzystwa, a w szczególności z jego 

archiwum, zbiorów i biblioteki, 
4. nabywanie ze zniżką wydawnictw kolportowanych przez Towarzystwo, 
5. korzystanie z pomocy Towarzystwa. 
 
Do praw Członków Wspierających Towarzystwo należy korzystanie z 
opracowań  i innych form działalności statutowej Towarzystwa, a także branie 
udziału w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym. 

 

 

 

IV.  Władze Towarzystwa 

 

 

§ 16. 

 
Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 17. 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
 1. ustalanie kierunków działalności Towarzystwa, 
 2. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
 4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi (zwykłą większością), 
 6. uchwalanie zmian statutu (zwykłą większością), 
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa (bezwzględną 

większością), 
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
 9. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu. 
10.ustalenie wysokości składek członkowskich, terminu i sposobu ich wpłaty. 
 

Walne zgromadzenie członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na trzy lata. 
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Uchwaly Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W Walnym Zebraniu winna 
uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół 
godziny później tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować 
i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników. 

 

§ 18. 

 
Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu do siedmiu Członków wybranych przez 
Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Na czele Zarządu stoi Prezes, 
wybrany przez Walne Zebranie Członków, któremu pomagają dwaj 
Wiceprezesi. Nadto w skład Zarządu wchodzi Skarbnik oraz Sekretarz i jeden 
do trzech członków. 
Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza powołuje Zarząd na pierwszym zebraniu 
po wyborach.  
 
Do kompetencji Zarządu należy: 
a. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, 
b. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
c. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa, 

 d. koordynowanie działań Towarzystwa z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej i innymi uczelniami wyższymi, 

e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 19. 

 
Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu Członków wybranych przez 
Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. 
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
kontrola gospodarki finansowej i bieżącej pracy Towarzystwa oraz składanie 
wniosków w przedmiocie absolutorium. 

 

§ 20. 

 
W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 16 w 
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze 
kooptacji. Kooptacji spośród członków Towarzystwa dokonują pozostali 
członkowie organu, którego skład uległ uszczupleniu. 

 

§ 21. 

 
Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 
Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd. 
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§ 22. 
 
Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 
upoważniony jest Prezes Towarzystwa i jeden z dwóch wiceprezesów. 

 

 

§ 23. 

 
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach.  
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie do realizacji 
celów statutowych. 
 

 

§ 24. 

 
Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w odpowiednich 
przepisach. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 
przepisy prawa o Towarzystwach. 
Towarzystwo działa w oparciu o przepisy powyższego prawa. 


