PROTOKÓŁ
VII WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI
Gdańsk, 4 listopada 2011r.

1. Otwarcie Walnego Zjazdu Delegatów PTD o godzinie 15.00 przez Przewodniczącą PTD p.
Renatę Czabaj.
2. Przewodnicząca PTD p. Renata Czabaj przedstawiła obecne na Walnym Zjeździe osoby z
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji:
Profesor M. Bogdanowicz, E. Jakacka, M. Rożyńska, I. Mańkowska, B. Ingielewicz, Sz.
Włoszczyk.
Następnie przedstawieni zostali delegaci z poszczególnych oddziałów terenowych, którzy
wpisali się na listę obecności. (załącznik 1)
• Na Walny Zjazd Delegatów PTD przybyło 27 delegatów
3. Przedstawienie celu zwołania Walnego Zjazdu Delegatów PTD:
• Zmiany w Statucie PTD
• Ocena pracy oddziałów PTD w z perspektywy 20 lat działalności oraz sformułowanie
wniosków dotyczących dalszego funkcjonowania
4. Przedstawienie porządku obrad. (załącznik 2)
Zatwierdzenie porządku obrad poddano głosowaniu:
głosowało: 27 delegatów
za: 27
przeciw: 0
wstrzymujących: 0

5. Przewodnicząca PTD p. Renata Czabaj zaprezentowała Statut PTD wraz z nowymi
proponowanymi zmianami.
6. Dyskusja delegatów nad proponowanymi zmianami w Statucie dotyczyła:
• wysokości rocznych składek członkowskich, aby ustalana była corocznie przez Zarząd
Główny PTD; wysokość składki na rok 2012 ustalono na 40 zł.

Propozycję wysokości składki na rok 2012 poddano głosowaniu:
głosowało: 27 delegatów
za: 27
przeciw: 0
wstrzymujących: 0

• zmiana zapisu w Statucie PTD w paragrafie 57: „Składka odprowadzana przez Oddział
do ZG ma odbyć się do końca maja danego roku.”

Propozycję wprowadzenia zmiany zapisu w Statucie poddano głosowaniu:
głosowało: 27 delegatów
za: 27
przeciw: 0
wstrzymujących: 0
• zmiana zapisu w Statucie PTD dotycząca wpisania Towarzystwa do organizacji
pożytku publicznego zgodnie z wytycznymi:
Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków
zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa
powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność
w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in.
jawności działania, kontroli w organizacji.
Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki
sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały
pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji
pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

7. Przewodnicząca R. Czabaj stwierdza, że o godzinie 16.00. Na sali nie ma wymaganej liczby
delegatów (quorum), zatem wyznacza drugi termin głosowania nad zmianami w Statucie PTD
na godzinę 17.00 ( w godzinę po pierwszym terminie). O godz. 17.05 nastąpiło głosowanie
nad wprowadzeniem zmian do Statutu PTD.

Zmiany zapisu w Statucie poddano głosowaniu:
głosowało: 27 delegatów
za: 27
przeciw: 0
wstrzymujących: 0

Nowy Statut PTD uchwalił Walny Zjazd Delegatów
w dniu 4 listopada 2012r. o godzinie 17.05.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

8. Przewodnicząca p. R. Czabaj przedstawiła termin kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów za
kończącą się kadencję na 22-23 września 2012r., którego pomocy w zorganizowaniu podjął
się Oddział Terenowy w Jastarni.
9. Dyskusja delegatów nad oceną pracy oddziałów PTD w z perspektywy 20 lat działalności oraz
sformułowanie wniosków dotyczących dalszego funkcjonowania:
•
•
•
•
•
•

•

dylematy oddziałów związane z zamykaniem oddziałów;
problem członków w oddziale, którzy nie płacą składek;
ustalenie standardów dla poradni działających pod szyldem PTD;
zasady funkcjonowania niepublicznych poradni przy PTD;
możliwości utworzenia filii poradni PTD w innym oddziale;
trudności z opłatami, które ponoszą oddziały – pytanie do prawnika: czy istnieje
możliwość, aby ubiegać się o zwolnienie z opłat za wynajem pomieszczeń, gdy
działalność towarzystwa jest bezpłatna (charytatywna);
przewodnicząca PTD przedstawiła wniosek do dalszej pracy do rozwiązania wspólnie
z MEN (min. przedstawiony będzie na konferencji w dniu 5.11. 11.) w sprawie
dostosowania warunków egzaminacyjnych dla uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz nowelizacji rozporządzenia
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu usankcjonowania stanowiska
nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej;

•

•

•

bogata i różnorodna oferta skierowana zarówno do nauczycieli jak i rodziców była
przedmiotem wymiany spostrzeżeń, dzielenia się doświadczeniem:
- słuszność prowadzenia akcji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” i Tygodnia
Świadomości Dysleksji – min. przykłady z oddziału w Łodzi;
- realizacja projektów unijnych (dla dzieci ze środowisk romskich, dla dzieci
niewidomych) przez oddział w Świdnicy;
wśród preferowanych inicjatyw znajdują się konferencje naukowe, szkolenia,
konkursy dla uczniów dyslektycznych, publikacje na łamach czasopism, publikacje
książkowe, wdrażanie programów terapeutycznych.
sformułowano wniosek do dalszej pracy oddziałów: duży nacisk należy położyć na
rozwijanie świadomości u rodziców w zakresie udzielania pomocy dzieciom
dyslektycznym;

Dyskusję podsumowała prof. M. Bogdanowicz: 20 lat misji PTD- cel osiągnięto –
„wiedza trafiła pod strzechy”. To jednak nie oznacza, abyśmy swoją działalność
zawiesili. Mamy nowe wyzwania.
10. Walny zjazd zamknęła przewodnicząca p. Renata Czabaj, życząc wszystkim delegatom miłych
wrażeń z konferencji w dniu 5 listopada 2011r.
Protokół sporządziła Marta Badowska

