Regulamin Sekcji Psychoterapii Psychoanalitycznej Par i Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
Definicje i zastosowane skróty:
Określenia „Zarząd Towarzystwa”, „Rada Towarzystwa”, „Walne Zebranie Członków
Towarzystwa”, „członek zwyczajny”, „członek nadzwyczajny”, „kandydat”, „członek
honorowy”, „członek wspierający” są rozumiane zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychoanalitycznej.
EFPP - Europejska Federacja Psychoterapii Psychoanalitycznej,
Towarzystwo - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej,
Sekcja PiR - Sekcja Psychoterapii Psychoanalitycznej Par i Rodzin,
Szkolenie podyplomowe PiR – 2 letnie (obejmujące min. 100 godz.) szkolenie teoretyczne w
psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin dla psychoterapeutów psychoanalitycznych będących
członkami zwyczajnymi Towarzystwa według programu zgodnego z wymaganiami EFPP,
zatwierdzonego przez Radę Towarzystwa.
Certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PiR – dokument wydawany członkowi
zwyczajnemu Towarzystwa potwierdzający:
- ukończenie Szkolenia podyplomowego PiR,
- odbycie Superwizji indywidualnej lub grupowej w psychoterapii psychoanalitycznej PiR
zgodnej z wymaganiami EFPP, zatwierdzonymi przez Radę Towarzystwa (min. 90 godzin
superwizji, minimum dwóch superwizorów) i uzyskała rekomendację tych superwizorów,
- wygłoszenie referatu wprowadzającego – prezentacji poddanej superwizji pracy klinicznej z parą
lub rodziną, zatwierdzonego w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów wszystkich
członków Komisji Kwalifikacyjnej Sekcji PiR,
- praktykę zawodową w zakresie psychoterapii PiR czyli prowadzenie minimum 2-letniego
procesu psychoterapii psychoanalitycznej z minimum jedną parą (min.40 godzin) lub z minimum
jedną rodziną (min. 40 godzin),
Superwizor Psychoterapii Psychoanalitycznej PiR – członek zwyczajny Towarzystwa
posiadający tytuł Superwizora Psychoterapii Psychoanalitycznej przyznany przez Radę
Towarzystwa na podstawie przyjętych przez Radę Towarzystwa wymagań kwalifikacyjnych dla
Superwizorów w psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin.
Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sekcja PiR jest ponadregionalną jednostką organizacyjną Towarzystwa powołaną, aby zrzeszać
członków Towarzystwa praktykujących i szkolących się w psychoterapii psychoanalitycznej par i
rodzin. Sekcja PiR została powołana uchwałą Zarządu Towarzystwa określającą siedzibę Sekcji
PiR, jej regulamin oraz skład pierwszego Zarządu Sekcji PiR. O utworzenie Sekcji PiR wnioskował
Komitet Założycielski Sekcji PiR, czyli członkowie Towarzystwa praktykujący i szkolący się w
zakresie psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin.
Sekcja PiR nie ma osobowości prawnej. Nie ma więc zdolności prawnej, ani zdolności do
czynności prawnych.

Art. 2 PODSTAWY DZIAŁANIA SEKCJI PiR
Sekcja PiR działa na podstawie:
a) Statutu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (Statut
Towarzystwa), oraz
b) Regulaminu Sekcji PiR.
Art. 3 CELE SEKCJI PiR
3.1. Cele Sekcji PiR to:
a) rozwój psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin,
b) popularyzacja psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin,
c) podnoszenie poziomu wiedzy psychoanalitycznej i umiejętności klinicznych psychoterapeutów
psychoanalitycznych par i rodzin,
d) dbałość o wysoki poziom szkoleń w psychoterapii psychoanalitycznej par i rodzin,
e) reprezentowanie polskich psychoanalitycznych psychoterapeutów pracujących z parami i
rodzinami zrzeszonych w PTPP w EFPP, oraz wobec innych podmiotów zajmujących się
problematyką psychoterapii par i rodzin za zgodą i na warunkach określonych przez Zarząd
Towarzystwa,
f) utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutów
psychoanalitycznych par i rodzin w kraju i zagranicą,
g) wspieranie zdrowia psychicznego osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
h) integrowanie środowiska psychoterapeutów psychoanalitycznych par i rodzin.
3.2. Sekcja PiR realizuje swoje cele poprzez:
a) opracowywanie i aktualizację projektu programu Szkolenia Podyplomowego PiR oraz
przedkładanie projektu tego programu oraz jego aktualizacji do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie
Towarzystwa,
b) opracowanie i aktualizację projektu wymagań kwalifikacyjnych dla Superwizorów Psychoterapii
Psychoanalitycznej PiR oraz przedkładanie projektu tych wymagań oraz ich aktualizacji do
rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Towarzystwa,
c) prowadzenie szkolenia podyplomowego PiR,
d) organizowanie pozostałych szkoleń dla członków Sekcji PiR,
e) organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, wykładów, warsztatów,
f) prowadzenie części działalności gospodarczej Towarzystwa za zgodą i na warunkach określonych
przez Zarząd Towarzystwa,
g) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu
działającymi w kraju i zagranicą,
h) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi w kraju i zagranicą,
i) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Sekcji PiR.
Art. 4 CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI PiR
4.1. Członkami Sekcji PiR mogą być członkowie i kandydaci Towarzystwa pracujący
psychoanalitycznie z parami i rodzinami lub zainteresowani psychoanalityczną terapią par i rodzin.
4.2. Członków Sekcji PiR przyjmuje Zarząd Sekcji PiR na podstawie złożonej przez członka
deklaracji członkowskiej.
4.3. Członek Sekcji PiR będący członkiem zwyczajnym Towarzystwa ma prawo:
a) wybierać i być wybierany do władz Sekcji PiR,

b) brać udział w zebraniach naukowych Sekcji PiR, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób
uczestniczyć w działalności Sekcji PiR,
c) korzystać z pomocy i urządzeń Sekcji PiR.
4.4. Członek Sekcji PiR będący członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa ma prawo:
a) wybierać władze Sekcji PiR,
b) brać udział w zebraniach naukowych Sekcji PiR, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób
uczestniczyć w działalności Sekcji PiR,
c) korzystać z pomocy i urządzeń Sekcji PiR.
4.5. Członek Sekcji PiR będący członkiem honorowym lub kandydatem Towarzystwa ma prawo:
a) brać udział w zebraniach naukowych Sekcji PiR, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób
uczestniczyć w działalności Sekcji PiR,
b) korzystać z pomocy i urządzeń Sekcji PiR.
4.6. Członkowie Sekcji PiR będący członkami wspierającymi Towarzystwa mają wszystkie prawa
Członków Sekcji PiR będących członkami honorowymi lub kandydatami Towarzystwa
4.7. Do obowiązków członków Sekcji PiR należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu Towarzystwa, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa oraz regulaminu Sekcji PiR,
b) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Sekcji PiR oraz propagowanie jej programu, a w
przypadku członków zwyczajnych także aktywny udział w szkoleniu kandydatów,
c) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, w tym zalecanych przez Towarzystwo,
4.8. Członkostwo w Sekcji PiR ustaje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Sekcji PiR,
b) skreślenia przez Zarząd Sekcji PiR z powodu uchylania się od obowiązków
członkowskich,
c) ustania członkostwa w Towarzystwie.
Art. 5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE SEKCJI PiR
5.1. Władzami Sekcji PiR są:
a) Zebranie Członków Sekcji PiR (Zebranie), oraz
b) Zarząd Sekcji PiR.
5.2. Najwyższą władzą Sekcji jest Zebranie Członków Sekcji PiR. Może być ono zwyczajne lub
nadzwyczajne.
5.2.1. Zebranie Członków Sekcji PiR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5.2.2. Zwyczajne Zebranie Członków Sekcji PiR jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje
Zarząd Sekcji PiR raz na 2 lata. Informację o terminie i miejscu Zebrania Zarząd Sekcji PiR
przekazuje członkom Sekcji PiR drogą e-mailową, albo telefonicznie na 7 dni przed terminem
Zebrania.
5.2.3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Sekcji PiR zwołuje Zarząd Sekcji PiR:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Zarządu Towarzystwa,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych należących do

Sekcji PiR.
5.2.4. Jeżeli w terminie 45 dni od zgłoszenia przez uprawnione podmioty wniosku lub żądania
zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Sekcji PiR, Zebranie nie zostanie zwołane przez
Zarząd Sekcji PiR, prawo zwołania Zebrania przysługuje:
a) Zarządowi Towarzystwa,
b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych należących do Sekcji PiR.
5.2.5. Nadzwyczajne Zebranie Członków Sekcji PiR powinno być zwołane w terminie 45 dni od
daty zgłoszenia wniosku, a w przypadku wystąpienia przez Zarząd Towarzystwa z żądaniem
zwołania Zebrania Członków Sekcji PiR, Zarząd Sekcji PiR 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.
5.2.6. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Sekcji PiR
Zarząd Sekcji PiR lub podmiot uprawniony do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania powiadamia
członków Sekcji PiR drogą e-mailową, albo telefonicznie na 7 dni przed terminem Zebrania.
5.2.7. Obradami Zebrania Członków Sekcji PiR kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący i
dwaj członkowie. Prezydium wybiera ze swego grona Przewodniczącego Prezydium. Prezydium
Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na okres trwania
Zebrania.
5.2.8. Do kompetencji Zebrania Członków Sekcji PiR należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji PiR,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji PiR,
c) wybieranie i odwoływanie Zarządu Sekcji PiR, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.1. zdanie trzecie,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji PiR,
e) podejmowanie dyskusji w sprawach ważnych dla Sekcji PiR,
f) ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa przeznaczonym na potrzeby Sekcji PiR,
g) podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Sekcji PiR,
h) określenie na wniosek Zarządu Sekcji PiR wyjątkowych, tymczasowych obowiązujących do dnia
01.09.2025 warunków, które psychoterapeuta psychoanalityczny będący członkiem zwyczajnym
Towarzystwa zobowiązany jest spełnić aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty
psychoanalitycznego PiR bez ukończenia Szkolenia podyplomoweego PiR, bez odbycia wymaganej
superwizji oraz bez wygłoszenia referatu wprowadzającego i in.
5.2.9. Zebranie Członków Sekcji PiR wybiera członków Komisji Kwalifikacyjnej Sekcji PiR.
5.2.10. Kadencja członków Komisji Kwalifikacyjnej Sekcji PiR trwa dwa lata. Do Komisji
Kwalifikacyjnej Sekcji PiR mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni Towarzystwa
posiadający tytuł Superwizora w Psychoterapii Psychoanalitycznej PiR.
5.2.11. Do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej Sekcji PiR należy rozpatrywanie wniosków o
przyznanie Certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego PiR.
5.2.12. Na wniosek Zarządu Sekcji PiR, Zebranie Członków Sekcji PiR uchwala regulamin
funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnej Sekcji PiR.
5.3.1. Zarząd Sekcji PiR składa się z 3 do 5 członków. Członkowie Zarządu Sekcji PiR mogą być
wybrani tylko spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. Pierwszy Zarząd Sekcji PiR jest
powoływany przez Zarząd Towarzystwa. Kolejne powołania Zarządu Sekcji PiR odbywają się w

trakcie Zebrania Członków Sekcji PiR. W tym przypadku o liczbie członków Zarządu Sekcji PiR
decyduje każdorazowo Zebranie Członków Sekcji PiR.
Zarząd wybierany jest na Zebraniu Członków Sekcji PiR, wybrani członkowie Zarządu wybierają
spośród siebie na pierwszym zebraniu Prezesa i Skarbnika.
5.3.2. Kadencja Zarządu Sekcji PiR trwa 2 lata. W razie, gdy skład Zarządu Sekcji PiR ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu Sekcji PiR. W trybie tym można powołać
nie więcej niż połowę składu Zarządu Sekcji PiR.
5.3.3. Uchwały Zarządu Sekcji PiR podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 ogólnej liczby jego członków, w głosowaniu jawnym.
5.3.4. Do kompetencji Zarządu Sekcji PiR należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Sekcji PiR i całokształtem działalności Sekcji PiR między Zebraniami
Członków Sekcji PiR zgodnie z uchwałami Zebrania Członków Sekcji PiR, Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
b) opracowywanie planu pracy Sekcji PiR i realizowanie go zgodnie z postanowieniami
Statutu Towarzystwa, regulaminów i powziętych uchwał,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności Zebraniu Członków Sekcji PiR oraz informowanie
pocztą elektroniczną (e-mail) wszystkich członków Sekcji PiR o sprawach istotnych dla Sekcji PiR,
d) uchwalanie planów i budżetu Sekcji PiR
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa przeznaczonym na potrzeby Sekcji PiR,
f) dokumentowanie przychodów i wydatków Sekcji PiR oraz sporządzanie okresowych sprawozdań
dla księgowości Zarządu Towarzystwa,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach - przekazanych regulaminem lub uchwałą Zebrania
Członków Sekcji PiR do jego kompetencji,
h) zwoływanie Zebrania Członków Sekcji PiR,
i) reprezentowanie Sekcji PiR wewnątrz Towarzystwa. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz, w
zakresie działalności Sekcji PiR odbywa się na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego
członkom Zarządu Sekcji PiR przez Zarząd Towarzystwa,
j) prowadzenie listy członków Sekcji PiR,
k) opracowanie i aktualizację projektu programu Szkolenia Podyplomowego PiR oraz
przedkładanie projektu tego programu oraz jego aktualizacji do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie
Towarzystwa,
l) opracowanie i aktualizacja projektu wymagań kwalifikacyjnych dla Superwizorów Psychoterapii
Psychoanalitycznej PiR oraz przedkładanie projektu tych wymagań oraz ich aktualizacji do
rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Towarzystwa.
5.3.5. Zarząd Sekcji PiR ma obowiązek zgłoszenia informacji o zmianie swojego składu do
Zarządu Towarzystwa w okresie 7 dni od momentu zaistnienia takiej sytuacji.
5.3.6. Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Sekcję PiR
działań niezgodnych z celami statutowymi Towarzystwa, lub takich, które zdaniem Zarządu
Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.

