STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
(tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na
Walnym Zgromadzeniu Członków z dnia 9 października 2016 roku)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Nazwę stowarzyszenia¸ zwanego dalej "Towarzystwem", określa się na Polskie Towarzystwo Psychoterapii
Psychoanalitycznej. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest m.st.
Warszawa. Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji społecznych o tych samych lub
podobnych celach działania.
3. Towarzystwo przyjmuje, że bazą teoretyczną dla psychoterapii psychoanalitycznej jest teoria
psychoanalityczna wywodząca się z podstawowych odkryć psychologicznych Zygmunta Freuda.
4. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
5. Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów ustalonych
przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2
Cele i środki działania
6. Celem Towarzystwa jest:
1/ rozwój psychoterapii psychoanalitycznej,
2/ popularyzacja psychoterapii psychoanalitycznej,
3/ podnoszenie poziomu wiedzy psychoanalitycznej i umiejętności klinicznych psychoterapeutów
psychoanalitycznych
4/ dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii psychoanalitycznej, zgodnie
ze standardami zalecanymi przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej
5/ dbałość o wysoki poziom szkoleń w psychoterapii psychoanalitycznej,
6/ reprezentowanie polskich psychoterapeutów psychoanalitycznych, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie
Psychoterapii Psychoanalitycznej, w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej
7/Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
7. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1/ ustalanie programów szkolenia i nadzorowanie przebiegu szkoleń dla członków Towarzystwa oraz wydawanie
certyfikatów psychoterapeuty psychoanalitycznego,
2/ organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, wykładów,
3/ dochód z działalności gospodarczej służący realizacji celów statutowych, która obejmuje: Działalność
organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z), Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), Wydawanie czasopism i innych
periodyków (PKD 58.14.Z), Pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z), Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
nauk społecznych i humanistycznych (PKD 27.20.Z), Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowaną (PKD 86.90.E).
4/współpraca z innymi organizacjami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działającymi w kraju
i zagranicą
5/ współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w kraju i zagranicą
6/ podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa.
1/15

7/tworzenie programów edukacyjnych, prozdrowotnych i terapeutycznych dla różnych grup pacjentów
8/ tworzenie programów szkoleniowych dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz pracowników
oświaty na temat psychoterapii psychoanalitycznej
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
8. Członkami Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych- obywatele
polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce ich zamieszkania, a także osoby prawne jako członkowie
wspierający.
9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ nadzwyczajnych,
3/ kandydatów,
4/ honorowych,
5/ wspierających.
10.1.1 Członkiem zwyczajnym może być osoba, która:
a/ uzyskała tytuł magistra psychologii lub lekarza medycyny, ewentualnie osoba z innym wyższym wykształceniem,
b/ ukończyła szkolenie teoretyczne w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy według programu
uznanego przez Radę Towarzystwa,
c/ odbyła minimum 4 lata psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy z częstotliwością sesji minimum 3 razy
w tygodniu, u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego,
d/ pracuje jako psychoterapeuta psychoanalityczny,
e/ odbyła u 2 różnych superwizorów, uznanych przez Radę Towarzystwa, zachodzącą z częstotliwością minimum raz
w tygodniu superwizję 2 przypadków przyjmowanych 2 lub więcej razy w tygodniu, prowadzonych w psychoterapii
psychoanalitycznej, każdy z nich minimum rok i uzyskała pozytywną opinię superwizorów,
f/ wygłosiła referat wprowadzający - prezentację pracy klinicznej z pacjentem, zaakceptowany przez Komisję
Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa, w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wszystkich jej członków,
g/ złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa.
10.1.2 Z zastrzeżeniem pkt. 10.1.3, członkiem zwyczajnym może być także osoba, która wypełniła wszystkie
wymagania dla poziomu podstawowego opisane w punkcie 11.2, a ponadto:
a/ posiada kolejne 2-3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą obejmujące pracę psychiatryczną,
pediatryczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną lub edukacyjną,
b/ ukończyła szkolenie teoretyczne, kliniczne i praktyczne w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży na poziomie
zaawansowanym,
c/ odbyła minimum 4 lata psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy z częstotliwością sesji minimum 3 razy
w tygodniu u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego,
d/ pracuje jako psychoterapeuta psychoanalityczny,
e/ wygłosiła referat wprowadzający - prezentację pracy klinicznej z pacjentem, zaakceptowany przez Komisję
Kwalifikacyjną Rady Towarzystwa, w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wszystkich jej członków,
f/ złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa
10.1.3. Osoba wskazana w punkcie 10.1.2, która uzyskała certyfikat terapeuty dzieci i młodzieży przyznany przez
Radę Towarzystwa do czerwca 2006 r., w celu uzyskania statusu członka zwyczajnego nie musi spełniać wymagań
określonych pod literami b/ i e/ powyższego punktu. Osoby te są natomiast zobowiązane ukończyć szkolenie
teoretyczne, kliniczne i praktyczne w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży na poziomie zaawansowanym
w terminie 5 lat od daty przyjęcia jego programu przez Radę Towarzystwa, a w razie niespełnienia tego wymogu
zostaną skreślone z listy członków zwyczajnych Towarzystwa i wpisane na listę członków nadzwyczajnych, w oparciu
o uchwałe Rady Towarzystwa na podstawie punktu 24.1 niniejszego statutu, chyba że jednocześnie spełniają
wszystkie wymagania określone w pkt.10.1.1. (z uwzględnieniem pkt. 10.2).
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10.2. Do końca 2003 roku członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymogi określone
w pkt 10.1.1., za wyjątkiem punktu f/.
10.3. Do końca 2003 roku członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:
a/ uzyskała tytuł magistra lub lekarza medycyny,
b/ pracuje w zawodzie psychoterapeuty minimum 5 lat,
c/ odbyła minimum 50 godzin szkolenia teoretycznego z psychoterapii psychoanalitycznej,
d/ rozpoczęła psychoterapię psychoanalityczną lub psychoanalizę z częstotliwością sesji minimum 3 razy w tygodniu,
u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego,
e/ złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa.
10.4. Jeśli osoba określona w punkcie 10.3. do dnia 31 grudnia 2007 nie spełni wszystkich wymagań określonych
w punkcie 10.1.1. to zostanie skreślona z listy zwyczajnych członków Towarzystwa oraz wpisana na listę członków
nadzwyczajnych w oparciu o uchwałę Rady Towarzystwa na podstawie punktu 24.1 niniejszego statutu.
10.5. Rada Towarzystwa może także przyjąć na członka zwyczajnego osobę będącą
członkiem innego stowarzyszenia psychoterapii psychoanalitycznej lub stowarzyszenia psychoanalitycznego, bez
zachowania wymogów określonych w punktach 10.1.1 lub 10.1.2.
11.1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba, która:
a/ uzyskała tytuł magistra psychologii lub lekarza medycyny, ewentualnie osoba z innym wyższym wykształceniem,
b/ jest w trakcie szkolenia teoretycznego według programu uznanego przez Radę Towarzystwa lub je ukończyła,
c/ jest w trakcie własnej psychoterapii psychoanalitycznej albo psychoanalizy z częstotliwością sesji minimum 3 razy
w tygodniu, u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego, lub ją ukończyła,
d/ pracuje jako psychoterapeuta psychoanalityczny,
e/ jest w trakcie szkoleniowej superwizji, lub ją odbyła zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 10.1.1./e
f/ złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa.
11.2. Członkiem nadzwyczajnym może być także osoba, która:
a/ uzyskała tytuł magistra psychologii lub lekarza medycyny, ewentualnie posiada inne wyższe wykształcenie
w dziedzinie nauk społecznych
b/ posiada minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą obejmujące pracę psychiatryczną,
pediatryczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną lub edukacyjną
c/ ukończyła program szkolenia teoretycznego, klinicznego i praktycznego uznanego przez Radę Towarzystwa
w zakresie psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym
d/ odbyła minimum 2 lata psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy z częstotliwością sesji minimum 3 razy
w tygodniu u psychoterapeuty uznanego przez Radę Towarzystwa za terapeutę szkoleniowego,
e/ pracuje jako psychoterapeuta psychoanalityczny
12.1 Kandydatem może być osoba, która:
a/ uzyskała tytuł magistra psychologii lub lekarza medycyny, ewentualnie osoba z innym wyższym wykształceniem,
b/ uzyskała zezwolenie Rady Towarzystwa na rozpoczęcie szkolenia według programu zatwierdzonego przez Radę
Towarzystwa,
c/ rozpoczęła szkolenie według programu zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa,
d/ złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa.
12.2. Kandydatem może być także osoba, która:
a/ uzyskała tytuł magistra psychologii lub lekarza medycyny, ewentualnie posiada inne wyższe wykształcenie
w dziedzinie nauk społecznych
b/ uzyskała zezwolenie Rady Towarzystwa na rozpoczęcie szkolenia w zakresie psychoanalitycznej psychoterapii
dzieci i młodzieży według programu zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa
c/ rozpoczęła szkolenie teoretyczne, kliniczne i praktyczne według programu zatwierdzonego przez Radę
Towarzystwa
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d/ złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa
13. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub rozwoju
psychoterapii psychoanalitycznej albo psychoanalizy, której taki tytuł nadaje Zarząd za zgodą Rady.
14. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna, lub osobowa spółka prawa handlowego która
zadeklaruje stałą składkę członkowską na cele Towarzystwa, lub inną pomoc finansową albo rzeczową.
14. 2. Członek wspierający będący osobą prawną, lub osobową spółką prawa handlowego, działa w Towarzystwie
przez pełnomocnika ustanowionego specjalnie do kontaktów z Towarzystwem.
14.3. Członków wspierających przyjmie Walne Zebranie na wniosek Zarządu, lub Zarząd za zgodą Rady
Towarzystwa.
15.1.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1/ wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z punktu 23.2.
2/ brać udział w zebraniach naukowych Towarzystwa, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób uczestniczyć
w życiu Towarzystwa,
3/ korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
15.1.2. Członek nadzwyczajny ma prawo:
1/wybierać władze Towarzystwa,
2/ brać udział w zebraniach naukowych Towarzystwa, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób uczestniczyć
w życiu Towarzystwa,
3/ korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
15.2. Członkowie honorowi, wspierający oraz kandydaci mają wszystkie prawa członków nadzwyczajnych,
z wyjątkiem prawa dokonywania wyboru władz Towarzystwa. Członkowie wspierający nie będący osobami
fizycznymi wykonują swoje prawa przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.2
16.1. Do obowiązków członków zwyczajnych, nadzwyczajnych oraz kandydatów należy:
1/ aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa oraz propagowanie jego programu, a w przypadku członków
zwyczajnych także aktywny udział w szkoleniu kandydatów,
2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3/ przestrzeganie zasad etyki zawodowej, w tym zalecanych przez Towarzystwo,
4/ regularne opłacanie składek członkowskich,
5/ coroczny zakup subskrypcji Psychonanalitycal Electronic Publishing w terminie do 31 stycznia każdego roku,
z wyjątkiem osób posiadających już powyższą subskrypcję z tytułu przynależności do innej organizacji.
16.2. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.
16.3. Członek wspierający obowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską i wywiązywać się
z zadeklarowanych form wspierania Towarzystwa.
17.1. Przynależność do Towarzystwa ustaje z chwilą:
1/ złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa,
2/ śmierci członka,
3/ likwidacji osoby prawnej, lub osobowej spółki prawa handlowego, będącej członkiem wspierającym,
4/ rozwiązania Towarzystwa,
5/ uprawomocnienia się uchwały Zarządu o skreśleniu o której mowa w pkt 17.2,
6/ uprawomocnienia się uchwały Rady Towarzystwa o wykluczeniu o której mowa w pkt 17.3.1
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17.2. Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Towarzystwa w razie zalegania z opłatą
składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
17.3.1. Rada Towarzystwa, na wniosek Komisji Etycznej, może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka
z Towarzystwa za: działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz Towarzystwa, postępowanie wbrew zasadom etyki zawodowej, oraz w przypadku skazania członka
Towarzystwa prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za czyn budzący poważne wątpliwości moralne
17.3.2. Rada Towarzystwa na wniosek Komisji Etycznej może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka zwyczajnego
lub nadzwyczajnego w wykonywaniu przez niego wszystkich praw i obowiązków związanych z członkostwem
w Towarzystwie w przypadku, gdy z powodu problemów zdrowotnych nie może pełnić on swojej roli jako terapeuta
– na wskazany wyżej okres.
17.4. W terminie 14 dni, od daty doręczenia uchwały o skreśleniu, o której mowa w pkt.17.2 Członkowi przysługuje
odwołanie do Rady Towarzystwa.
17.5. W terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu lub zawieszeniu, o których mowa w punktach
17.3.1. i 17.3.2. członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu Towarzystwa.
Rozdział 4
Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa
18. 1.Władzami Towarzystwa są:
l/ Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
2/ Rada Towarzystwa,
3/ Zarząd,
4/ Komisja Rewizyjna.
18.2. Członków Zarządu, członków Rady Towarzystwa i członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie
Członków Towarzystwa na okres 2 lat na wspólną kadencję.
18.3. Członkowie pierwszego Zarządu, pierwszej Rady Towarzystwa i pierwszej Komisji Rewizyjnej są powoływani
na okres jednego roku.
18.4. Uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, członkowie Zarządu, Rady Towarzystwa lub Komisji
Rewizyjnej mogą być odwołani w każdym czasie.
18.5. Z wyjątkiem postanowień pkt 18.3
1/ Mandaty członków Zarządu, wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, które
zatwierdzi sprawozdanie z działalności Zarządu
2/ Mandaty członków Rady Towarzystwa wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, które
zatwierdzi sprawozdanie z działalności Rady Towarzystwa
3/ Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
które zatwierdzi sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
18.6 Mandaty członków Zarządu, Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej wygasają również wskutek śmierci,
rezygnacji, lub odwołania ze składu Zarządu, Rady Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej
A. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
19.1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa. W sprawach, w których statut nie
określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
19.2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
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19.3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
19.4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez:
1. Zarząd
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/3 członków Rady Towarzystwa,
c/na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa
d/ na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Vice Prezesa, ale tylko w sytuacji określonej w punkcie 35.2.
19.5. Jeśli w terminie 45 dni od zgłoszenia, przez uprawnione podmioty, Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego
Zebrania, Walne Zebranie nie zostanie zwołane przez Zarząd, prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje
1/ Komisji Rewizyjnej
2/ 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa
3/ 1/3 członków Rady Towarzystwa
19.6. Walne Zebranie Członków Towarzystwa powinno być zwołane w terminie 45 dni od daty zgłoszenia wniosku.
19.7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd, lub podmiot uprawniony do
zwołania Walnego Zebrania powiadamia członków pocztą elektroniczną (e-mail) wysłaną co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków na adres e-mail podany przez członka. W braku takiego adresu e-mail
powiadomienia o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków dokonuje się listem zwykłym,
wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
19.8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone
w porządku obrad.
19.9.
1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i dwaj członkowie. Prezydium
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Prezydium.
2. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na okres trwania
Walnego Zebrania.
3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy w szczególności:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Rady Towarzystwa
2/ podejmowane na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
3/ wybieranie i odwoływanie: Prezesa Zarządu, członków Zarządu, członków Rady Towarzystwa, oraz członków
Komisji Rewizyjnej,
4/ ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa,
5/ uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa na pisemny wniosek co najmniej 3/5 członków zwyczajnych lub na
wniosek Zarządu,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
7/ podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez Radę Towarzystwa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,
8/ przyjmowanie członków wspierających na wniosek Zarządu Towarzystwa,
9/ wybór i odwoływanie członków Komisji Etycznej, uchwalenie regulaminu działania Komisji Etycznej, określenie
liczby członków komisji.
10/ inne zadania, jakie zostaną umieszczone w porządku obrad, a nie są zastrzeżone w statucie Towarzystwa do
kompetencji innych organów Towarzystwa.
21. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa udział biorą:
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1/ z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni na zasadach określonych w punktach 15.1.1.
i 15.1.2.
2/ z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający będący osobami fizycznymi oraz inne osoby zaproszone
przez Zarząd Towarzystwa. Członkowie wspierający nie będący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym Zebraniu
przez pełnomocników o których mowa w 14.2
22.1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności, co najmniej
1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych - w każdym przypadku zwykłą większością głosów.
22.2 Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej,
niż po upływie pół godziny od pierwszego terminu.
22.3 Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, lub tajnym. O jawności lub tajności
głosowania decyduje Prezydium Walnego Zebrania.
B. Rada Towarzystwa
23.1. W skład Rady Towarzystwa wchodzi od 11 do 15 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Rada
wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodnictwo obrad Rady
Towarzystwa w trakcie posiedzeń sprawuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego.
23.2. Do Rady Towarzystwa mogą być wybrani tylko ci członkowie zwyczajni Towarzystwa, którzy spełniają
wszystkie wymagania określone w punkcie 10.1.1., 10.2., 10.1.2. lub 10.1.3. oraz mają tytuł Superwizora
w Psychoterapii Psychoanalitycznej i/lub Szkoleniowego Psychoterapeuty Psychoanalitycznego. Wymóg posiadania
tytułu Superwizora w Psychoterapii Psychoanalitycznej i/lub Szkoleniowego Terapeuty Psychoanalitycznego ma
zastosowanie po raz pierwszy do wyborów dokonywanych w 2008 r. Jednak do pierwszej Rady Towarzystwa mogą
być wybrane osoby spełniające wszystkie wymagania określone w punkcie 10.3.
23.3. Pierwsza Rada Towarzystwa liczy 5 osób.
23.4. Posiedzenia Rady Towarzystwa zwołuje w miarę potrzeby:
a/ Przewodniczący Rady,
b/ grupa co najmniej 5 członków Rady
c/ Zarząd, co najmniej raz w roku,
23.5. Posiedzenia Rady Towarzystwa zwołuje podmiot określony w pkt 23.4 poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą
elektroniczną (e-mail) na adres e-mail podany przez członka Rady Towarzystwa. Zawiadomienia wysyła się do
każdego z członków Rady i Prezesa Zarządu W braku takiego adresu e-mail zawiadomienie wysyła się listem
zwykłym. Z zawiadomienia pocztą elektroniczną (e-mail), bądź z zawiadomienia listem można zrezygnować, jeśli
wszyscy członkowie Rady oraz Prezes Zarządu wyrażą pisemną zgodę na zwołanie posiedzenia Rady.
24.1. Do kompetencji Rady Towarzystwa należy:
1/ przyjmowanie nowych członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i kandydatów, a także podejmowanie uchwał
o zmianie statusu członka zwyczajnego na nadzwyczajnego – w przypadkach określonych w punktach 10.1.3. i 10.4,
2/ przyznawanie tytułu Szkoleniowego Terapeuty Psychoanalitycznego oraz Superwizora w Psychoterapii
Psychoanalitycznej i składanie do Zarządu wniosków o wpisanie członka zwyczajnego Towarzystwa na listy
o których mowa w punkcie 31.5, jak również składanie wniosków o skreślenie członka zwyczajnego z list o których
mowa w punkcie 31.5,
3/ wybieranie i odwoływanie członków Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Szkoleniowej, oraz innych powołanych
przez Radę Towarzystwa komisji,
4/ rozpatrywanie i zatwierdzanie programów szkoleniowych, nadzorowanie szkoleń w psychoterapii
psychoanalitycznej, określanie kwalifikacji terapeutów szkoleniowych i superwizorów.
5/ opiniowanie inicjatyw związanych z realizacją celów statutowych,
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6/ określenie wymogów, które musi spełnić osoba chcąca zostać członkiem zwyczajnym w trybie określonym
w punktach 10.1.1. lub 10.1.2, członkiem nadzwyczajnym w trybie określonym w punktach 11.1. lub 11.2. bądź
kandydatem- w trybie określonym w punktach 12.1 lub 12.2,
7/ rozpatrywanie odwołań, o których mowa w punkcie 17.4. i uchylanie lub utrzymanie w mocy uchwał Zarządu,
o których mowa w punkcie 17.2.,
8/ składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
9/ wyrażanie zgody na nadanie przez Zarząd tytułu członka honorowego,
10/ podejmowanie uchwał w innych, przekazanych statutem do jej kompetencji, sprawach.
25.1. Uchwała Rady, o której mowa w punkcie 24.1/1, dotycząca członków przyjmowanych w trybie określonym
w punktach 10.1.1 i 10.1.2 może być podjęta tylko po uprzednim podjęciu przez Komisję Kwalifikacyjną Rady
Towarzystwa uchwały o akceptacji referatu, o którym mowa w punktach 10.1.1/f i 10.1.2/e.
25.2 Uchwała Rady, o której mowa w punkcie 24.1/1, dotycząca członków przyjmowanych w trybie określonym
w punktach 10.2 i 10.5 nie jest uzależniona od uchwały Komisji Kwalifikacyjnej Rady Towarzystwa
26.1.Rada Towarzystwa powołuje Komisję Kwalifikacyjną, Komisję Szkoleniową, oraz inne komisje, które uzna za
niezbędne. Rada Towarzystwa wybiera członków ww. komisji ze swego grona. W sytuacjach, które Rada uzna za
niezbędne, może powołać do określonego w czasie udziału w pracach niektórych komisji innych członków superwizorów PTPP.
26.2. Rada Towarzystwa uchwala regulaminy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Szkoleniowej, oraz
innych powoływanych przez siebie komisji.
27.1. Do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej Rady Towarzystwa należy podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji
lub odrzucenia referatu, o którym mowa w punktach 10.1.1/f i 10.1.2/e.
27.2. W składzie Komisji Kwalifikacyjnej nie może uczestniczyć psychoterapeuta osoby, starającej się o przyjęcie do
Towarzystwa. W takiej sytuacji Komisja Kwalifikacyjna wybiera na okres rozpoznawania sprawy innego członka
spośród członków Rady Towarzystwa.
27.3. Od uchwał Komisji Kwalifikacyjnej Rady Towarzystwa w sprawie akceptacji lub odrzucenia referatu, o którym
mowa w punkcie 10.1.1/f i 10.1.2/e osobie starającej się o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa, przysługuje
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, odwołanie do pełnego składu Rady Towarzystwa.
27.4. Od uchwały Rady Towarzystwa podjętej w wyniku rozpoznania odwołania od uchwały Komisji Kwalifikacyjnej,
o której mowa w pkt 27.1, osobie określonej w punkcie 27.3, przysługuje odwołanie do Zarządu
w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.
27.5. Decyzja Zarządu utrzymująca w mocy uchwałę Rady Towarzystwa, o której mowa w punkcie 27.4, jest
ostateczna. W razie uchylenia przez Zarząd uchwały Rady Towarzystwa, o której mowa w 27.4, sprawę ponownie
rozpoznaje Komisja Kwalifikacyjna, w zupełnie innym składzie. Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna.
28.1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady Towarzystwa stają się ważne dopiero po
zatwierdzeniu uchwałą Zarządu Towarzystwa.
28.2. Zatwierdzenia nie wymagają uchwały:
a/ o wyrażeniu zgody na przyjęcie członka wspierającego w trybie 14.3,
b/ podjęte na skutek rozpoznania odwołania, o którym mowa w 17.4,
c/ o wykluczeniu podjęte w trybie 17.3.1 lub o zawieszeniu - podjęte w trybie 17.3.2; od tych uchwał przysługuje
jednak odwołanie do Zarządu w trybie określonym w 17.5,
d/ podjęte na skutek rozpoznania odwołania, o którym mowa w 27.3; od tych uchwał przysługuje jednak odwołanie do
Zarządu w trybie określonym w 27.4,
e/ dotyczące powołania pełnomocnika, o którym mowa w punkcie 43.1,
f/ o przyjęciu członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i kandydatów podjęte w trybie 24.1,
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g/ o zmianie statusu z członka zwyczajnego na nadzwyczajnego podjęte w trybie 10.1.3 lub 10.4,
g/ w sprawie decyzji i wniosku Rady Towarzystwa, o których mowa w punkcie 24.1./2.
29. Rada Towarzystwa podejmuje uchwały w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków zwykłą
większością głosów .W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu z głosem doradczym.
C. Zarząd
30.1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa.
30.2. Zarząd składa się z Prezesa i od czterech do sześciu członków. Członkowie Zarządu mogą być wybrani tylko
spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebrane
Członków Towarzystwa. Członkowie Zarządu ze swego grona wybierają skarbnika, sekretarza i Vice Prezesa.
30.3. Prezes Zarządu może być wybierany na to stanowisko tylko przez dwie kolejne kadencje.
31. Do zakresu działania Zarządu należy:
l/ kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków
2/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
3/ prowadzenie list członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i kandydatów
4/ przyjmowanie członków honorowych i wspierających za zgodą Rady bądź kierowanie do Walnego Zebrania
wniosków o przyjęcie członków wspierających, a także prowadzenie list tych członków,
5/ prowadzenie listy Szkoleniowych Psychoterapeutów Psychoanalitycznych, oraz listy Superwizorów
w Psychoterapii Psychoanalitycznej, wpisywanie na ww. listy oraz skreślanie członków Towarzystwa z ww. list na
wniosek Rady Towarzystwa
6/ zatwierdzenia uchwał Rady Towarzystwa, z zastrzeżeniem statutem przewidzianych wyjątków,
7/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa
8/ składanie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności
9/ uchwalanie planów i budżetu Towarzystwa
10/ zarządzanie majątkiem Towarzystwa
11/ przyjmowanie zapisów i darowizn
12/ ustalanie wysokości składek członkowskich
13/ podejmowanie uchwał w innych, przekazanych statutem do jego kompetencji, sprawach
14/ zatwierdzanie regulaminów o których mowa w punkcie 26.2
15/ sporządzanie sprawozdania finansowego, w razie potrzeby we współpracy z osobą, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych i przedkładanie sprawozdania do zatwierdzenia komisji rewizyjnej.
32. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby przez Prezesa, co najmniej raz na kwartał, lub przez
2 członków Zarządu.
33. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jego
członków, w głosowaniu jawnym.
34.1 Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie:
1/ działających łącznie - Prezesa Zarządu i Skarbnika Zarządu, lub
2/ działających łącznie - członka Zarządu, pisemnie upoważnionego przez Prezesa, i Skarbnika Zarządu.
34.2. Oświadczenia składane Towarzystwu, oraz doręczanie pism Towarzystwu mogą być dokonywane wobec
jednego członka Zarządu.
35.1 W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Towarzystwa na skutek jego śmierci lub rezygnacji, Prezes
Zarządu w terminie 3 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

9/15

35.2 W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Towarzystwa, na skutek jego śmierci lub rezygnacji, jego
obowiązki przejmuje Vice Prezes i w terminie 3 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
D. Komisja Rewizyjna
36.1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.
Członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
36.2 Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
2 członków.
37. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
l/ kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Towarzystwa,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień
3/ składanie na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie
z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4/ zwoływanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w pkt 19.5
5/ zatwierdzanie sprawozdania finansowego przedłożonego przez Zarząd.
38. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Towarzystwa i Zarządu z głosem
doradczym.
E. Inne postanowienia
39. W razie wygaśnięcia mandatu, na skutek śmierci lub rezygnacji członka władz Towarzystwa władze te mogą
dokooptować nowego członka, spośród członków zwyczajnych Towarzystwa, z tym, że liczba dokooptowanych
członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Nie dotyczy to członków
Zarządu Towarzystwa.
40. W skład Komisji etycznej wchodzi od 3 do 5 osób, wybranych przez Walne Zebranie, spośród wszystkich
członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy mają zakończone własne terapie lub analizy. Wymóg zakończenia
własnych terapii lub analiz ma zastosowanie po raz pierwszy do wyborów dokonywanych w roku 2008.
41. Postanowienia regulaminów funkcjonowania komisji Towarzystwa lub komisji Rady Towarzystwa sprzeczne ze
statutem są nieważne.
42.1. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób
zgodny ze statutem
42.2. Za bezwzględną większość głosów uważa się więcej niż połowę głosów oddanych
43.1 W umowach zawieranych pomiędzy Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Towarzystwo
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
43.2 Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. Członek Komisji Rewizyjnej nie
może być jednocześnie członkiem Rady Towarzystwa.
44.1. Wszelkie powiadomienia wysyła się na adresy pocztowe, które członek Towarzystwa lub członek władz
Towarzystwa przekazał Towarzystwu. Gdy statut tak stanowi, zamiast powiadomienia na piśmie, powiadomienia
wysyła się na adresy poczty elektronicznej przekazane Towarzystwu przez członka Towarzystwa, lub członka władz
Towarzystwa. Powiadomienie wysłane w taki sposób ma taki sam skutek jak powiadomienie dokonane na piśmie.

10/15

44.2. Każdy członek Towarzystwa i członek władz Towarzystwa jest zobowiązany wskazać Towarzystwu swój adres
poczty elektronicznej (e-mail) na potrzeby dokonywania powiadomień przez Towarzystwo w sprawach, w których
statut dopuszcza dokonywanie powiadomień w takiej formie.
Rozdział 5
Majątek Towarzystwa
45. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
46. Na fundusze Towarzystwa składają się:
l/ składki członkowskie
2/ zapisy, darowizny i dotacje
3/ wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego
4/ dochody z działalności statutowej
5/ dochody z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
Rozdział 6
Jednostki terenowe Towarzystwa.
47. Towarzystwo może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały i Koła
48. Oddziały mogą występować w dwóch formach:
a. Oddział posiadający osobowość prawną
b. Oddział nieposiadający osobowości prawnej
49.1. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną wymagane jest współdziałanie:
1/ działających łącznie - Prezesa Zarządu Oddziału i Skarbnika Zarządu Oddziału;
2/ działających łącznie - członka Zarządu Oddziału, pisemnie upoważnionego przez Prezesa Zarządu Oddziału
i Skarbnika Zarządu Oddziału;
49.2. Oświadczenia składane Oddziałowi posiadającemu osobowość prawną oraz doręczanie pism Oddziałowi
posiadającemu osobowość prawną mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu Oddziału.
49.3. Towarzystwo nie odpowiada za zobowiązania Oddziałów posiadających osobowość prawną.
49.4 W umowach zawieranych pomiędzy Oddziałem posiadającym osobowość prawną a członkiem Zarządu Oddziału
oraz w sporze z nim, Oddział reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału wskazany w uchwale Komisji
Rewizyjnej Oddziału.
50. Oddział może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie
Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa. Wniosek na
piśmie do Zarządu Towarzystwa określa formę powoływanego Oddziału – z osobowością prawną lub bez osobowości
prawnej. Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd Towarzystwa, określając jednocześnie jego zasięg
terytorialny i siedzibę.
51.1. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
51.2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału trwa 3 lata.
51.3. W razie, gdy skład wybieralnych władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
A. Walne Zebranie Członków Oddziału.
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52.1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź
nadzwyczajne.
52.2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, lub tajnym. O jawności lub
tajności głosowania decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków Oddziału.
Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej
liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych oddziału Towarzystwa, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych - w każdym przypadku zwykłą większością głosów. Drugi termin
powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie
pół godziny od pierwszego terminu.
52.3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata jako zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pocztą
elektroniczną (e-mail) wysłaną co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału na adres
e-mail podany przez członka. W braku takiego adresu e-mail zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad dokonuje się listem zwykłym, wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
52.4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Oddziału.
52.5. Jeżeli w terminie 45 dni od zgłoszenia przez uprawnione podmioty Zarządowi Oddziału wniosku o zwołanie
Walnego Zebrania Członków Oddziału, Walne Zebranie Członków Oddziału nie zostanie zwołane przez Zarząd,
prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje:
a. Komisji Rewizyjnej Oddziału
b. 1/3 liczby członów zwyczajnych oddziału Towarzystwa.
52.6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
d. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Towarzystwa,
e. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału.
B. Zarząd Oddziału
53.1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa
i skarbnika.
53.2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
53.3. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej
liczby jego członków, w głosowaniu jawnym.
53.4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
e. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f.. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Towarzystwa.
C. Komisja Rewizyjna Oddziału
54.1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
54.2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
komisji.
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54.3 Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej
liczby jej członków, w głosowaniu jawnym.
54.4 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału,
b. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu
Oddziału,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego
bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału.
55.1. Majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału.
55.2. Zarząd Towarzystwa pozostawia do dyspozycji Oddziałów na cele statutowe następujące środki pieniężne:
a. od 30 do 50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich członków Oddziału w zależności od uchwały Zarządu
Towarzystwa podejmowanej w chwili powywoływania Oddziału. Zmiana powyższych proporcji może być dokonana
nie częściej niż co dwa lata od ostatniej zmiany;
b. 100% dochodów z ofiar publicznych i dotacji przeznaczonych przez osoby fizyczne i prawne na potrzeby Oddziału;
c. 100% darowizn, zapisów i spadków od osób prawnych i fizycznych, które zdeklarowały je na rzecz Oddziału;
d. stałą dotację z zysku uzyskanego z działalności gospodarczej Towarzystwa w wysokości ustalanej corocznie przez
Zarząd Towarzystwa proporcjonalnie do liczby członków Oddziału opłacających składki członkowskie;
e. odpowiedni procent zysku z działalności gospodarczej Towarzystwa na obszarze działalności Oddziałów ustalany
corocznie przez Zarząd Towarzystwa.
55.3. Oddziały nie posiadające osobowości prawnej nie prowadzą własnej księgowości, lecz przedstawiają na
bieżąco Zarządowi Towarzystwa stosowną dokumentację z wydatkowanych środków finansowych oraz skrócone
roczne sprawozdanie z przychodów
i wydatków.
55.4. Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych
z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi
Towarzystwa.
55.5. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału kwalifikowaną większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu
Oddziału może podjąć także Walne Zebranie Członków Towarzystwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Towarzystwa lub Komisji
Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału.
55.6 W razie rozwiązania Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną, przeprowadza się likwidację
Oddziału. W razie rozwiązania Oddziału na podstawie uchwały władz Oddziału, lub władz Towarzystwa,
likwidatorami Oddziału są członkowie zarządu Oddziału, chyba, że uchwała o rozwiązaniu Oddziału stanowi inaczej.
55.7 Likwidatorzy powinni zakończyć działalność likwidowanego Oddziału posiadającego osobowość prawną,
ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Oddziału, chyba, że uchwała o rozwiązaniu
Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną inaczej określi sposób likwidacji.
55.8. Koszty likwidacji Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną pokrywa się majątku
likwidowanego Oddziału.
55.9 Majątek zlikwidowanego Oddziału Towarzystwa posiadającego osobowość prawną przekazuję się do
Towarzystwa.
56. Koło może zostać utworzone:
1/ na wniosek Komitetu Założycielskiego Koła liczącego co najmniej 3 członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych
działających w jednym regionie;
2/ z inicjatywy własnej Zarządu Towarzystwa.
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56.1 Koło powoływane jest uchwałą Zarządu Towarzystwa określającą jego zasięg terytorialny, siedzibę oraz
regulamin.
56.2 Zarząd Towarzystwa może odmówić utworzenia Koła, jeżeli uzna to za bezcelowe w danym regionie.
56.3 Koło nie może posiadać osobowości prawnej.
56.4 Celem Koła jest:
1/ propagowanie idei psychoterapii psychoanalitycznej w regionie.
2/ organizowanie życia naukowego , seminariów, wykładów i konferencji.
3/ przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie ich na ręce zarządu.
57.1 Władzami Koła są:
1/ Zebranie Członków Koła,
2/ Zarząd Koła.
57.2 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Koła trwa 3 lata. W razie, gdy skład wybieralnych władz Koła ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
57.3 Skrócenie kadencji każdej z wybieralnych władz Koła może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa,
gdy uzna on, w szczególności, że ich funkcjonowanie jest niezgodne z celami statutowymi Towarzystwa lub z celami
Koła w danym regionie.
A. Zebranie Członków Koła
57.4 Najwyższą władzą Koła jest Zebranie Członków Koła. Może ono być zwyczajne albo nadzwyczajne.
57.5 Uchwały Zebrania Członków Koła zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym. O jawności lub tajności
głosowania decyduje Przewodniczący Zebrania Członków Koła.
57.6 Zebrania Członków Koła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
57.7 Zwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła co 3 lata. Informacja o terminie i miejscu Zebrania
Członków Koła zostanie przesłane drogą e-mailową, telefoniczną lub wywieszona w siedzibie Koła na 7 dni przed
jego terminem.
57.8 Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
1/ z własnej inicjatywy;
2/ na żądanie Zarządu Towarzystwa;
3/ na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła.
57.9 W przypadku wystąpienia przez Zarząd Towarzystwa z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków
Koła, Zarząd Koła zwołuje je nie później niż w ciągu 7 dni a wyznacza jego termin nie później niż na 14 dzień od
otrzymania stosownego żądania od Zarządu Towarzystwa.
57.10 Jeżeli w terminie 45 dni od zgłoszenia przez uprawnione podmioty Zarządowi Koła wniosku lub żądania
zwołania Zebrania Członków Koła, Zebranie Członków Koła nie zostanie zwołane przez Zarząd Koła, prawo
zwołania Zebrania Członków Koła przysługuje:
1/ Zarządowi Towarzystwa;
2/ 1/3 liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Koła.
57.11 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1/ uchwalanie głównych kierunków działalności Koła;
2/ wybieranie i odwoływanie władz Koła,
3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
4/ zabieranie głosu w sprawach ważnych całego Towarzystwa,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Koła.
B. Zarząd Koła
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57.12 Zarząd Koła składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa
i Skarbnika.
57.13 Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
57.14 Uchwały Zarządu Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej
liczby jego członków, w głosowaniu jawnym.
57.15 Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1/ kierowanie bieżącą pracą Koła,
2/ realizacja uchwał Zebrania Członków Koła, Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz uchwał Zarządu
Towarzystwa,
3/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Koła,
4/ zwoływanie Zebrania Członków Koła,
5/ reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz wewnątrz Towarzystwa,
57.16 Zarząd ma obowiązek zgłoszenia informacji o zmianie władz Koła do Zarządu Towarzystwa.
57.17 Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Koło działań niezgodnych
z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi
Towarzystwa.
57.18 Uchwałę o rozwiązaniu Koła może podjąć:
1/ Zebranie Członków Koła kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania;
2/ Zarząd Towarzystwa zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
58. Zmiany statutu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej większością
co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
Towarzystwa.
59. Walne Zebranie Członków może upoważnić Zarząd do dokonania zmian statutu w przypadku wnioskowania ich
przez sąd prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy, w którym Stowarzyszenie podlega wpisowi lub przez organ
nadzorujący, zobowiązując jednocześnie Zarząd do poinformowania najbliższego Walnego Zebrania Członków
o dokonaniu w tym trybie zmianach statutu.
60. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością,
co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
Towarzystwa.
61. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony jego
majątek.
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