STATUT
Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii
WSTĘP:
Członkowie Założyciele ustalają i przyjmują, że bazą teoretyczną dla psychoterapii traumy jest psychologia
traumy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy zaczerpniętej z doświadczeń Instytutu Psychoterapii
Zintegrowanej w Monachium, wyjaśniającej procesy psychiczne u osób straumatyzowanych i tym samym
określająca kierunki pracy terapeutycznej oraz teoria psychoanalityczna wywodząca się z podstawowych odkryć
psychologicznych Zygmunta Freuda.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§ 1.Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTRAUMATOLOGII, zwane dalej
Towarzystwem i posługujące się skrótem PTPt.
§ 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gdańsk.
§ 3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 5. Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 6. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§ 7. Towarzystwo działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. Nr 79 z 2001r.),
2. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
1203),
3. niniejszego statutu.
§ 8.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym charakterze i profilu działalności.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie
Członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§ 9. Celem Towarzystwa jest działalność w zakresie szerokorozumianej psychotraumatologii, w tym:
1. upowszechnianie i rozwój idei psychotraumatologii
2. podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu psychotraumatologii specjalistów różnych zawodów
pracujących z osobami po przeżytej traumie i/lub potencjalnie zagrożonych traumatyzacją, ze szczególnym
uwzględnieniem psychoterapeutów
3. propagowanie i wypracowywanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii ,interwencji i
diagnostyce stanów pourazowych,
4. ustalanie podstaw kształcenia w zakresie psychotraumatologii prowadzonych w ośrodkach rekomendowanych
przez towarzystwo,
5. reprezentowanie polskich psychotraumatologów w organizacjach krajowych i międzynarodowych
6. wspieranie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
7. ochrony i promocja zdrowia,
8. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą,

9. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej
zdarzeniem traumatycznym,
§ 10. Zadania i cele określone w § 9. Towarzystwo realizuje poprzez:
1. ustalanie podstawy kształcenia i nadzorowanie przebiegu szkoleń dla członków Towarzystwa,
2. wydawanie certyfikatów psychotraumatologicznych,
3. organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów, wykładów, kampanii społecznych,
4. współpraca z innymi organizacjami społecznymi, 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 form działalności zmierzających do realizacji celów i zadań wynikłych z niniejszego
statutu
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, pomocy społecznej, służb interwencyjnych na temat procesów psychicznych powstających po
przeżytej traumie
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i
nie pozbawione praw publicznych, obywatele polscy oraz cudzoziemcy i osoby prawne.
§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, po złożeniu przez
osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. specjalistów psychotraumatologii,
2. psychotraumatologów pierwszego kontaktu,
3. psychotraumatologów interwentów,
4. kandydatów,
5. wspierających,
6. honorowych.
§ 14. Specjalistą psychotraumatologii może być osoba, która:
1. uzyskała tytuł magistra studiów nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych, ewentualnie osoba z
innym wyższym wykształceniem posiadająca wykształcenie podyplomowe nauk społecznych, humanistyczne
lub medyczne,
2. spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w uchwale Walnego Zebrania Towarzystwa dotyczącej kwalifikacji
specjalisty psychotraumatologii oraz posiada aktualne zaświadczenie w tym zakresie.
§ 15. Psychotraumatologiem Pierwszego Kontaktu może być osoba, która spełnia wymogi kwalifikacyjne
określone w uchwale Walnego Zebrania Towarzystwa dotyczącej kwalifikacji psychotraumatologa pierwszego
kontaktu oraz posiada aktualne zaświadczenie w tym zakresie.
§ 16. Psychotraumatologiem interwentem może być osoba, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w
uchwale Walnego Zebrania Towarzystwa dotyczącej kwalifikacji psychotraumatologa interwenta oraz posiada
aktualne zaświadczenie w tym zakresie.
§ 17. 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
oraz złoży pisemną deklarację.
§ 18. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub rozwoju
psychotraumatologii, której taki tytuł nadaje Walne Zebranie.
§ 19. Członek Specjalista Psychotraumatologii oraz Psychotraumatolog pierwszego kontaktu ma prawo:
1. wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,
2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3. brać udział w zebraniach naukowych Towarzystwa, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób uczestniczyć
w życiu Towarzystwa,
4. korzystać z pomocy i zasobów Towarzystwa.
§ 20. Członek psychotraumatolog interwent 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 zasobów Towarzystwa.
§ 21. Członkowie honorowi, wspierający oraz kandydaci mają prawo:
1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
2. brać udział w zebraniach naukowych Towarzystwa, seminariach, szkoleniach, lub w inny sposób uczestniczyć
w życiu Towarzystwa,
3. korzystać z pomocy i zasobów Towarzystwa.
§ 22. Do obowiązków członków specjalistów psychotraumatologii, psychotraumatologów pierwszego kontaktu,
psychotraumatologów interwentów oraz kandydatów należy:
1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa oraz propagowanie jego programu, służyć swoją
wiedzą i doświadczeniem,
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3. przestrzeganie zasad etyki zawodowej, w tym zalecanych przez Towarzystwo,
4. regularne opłacanie składek członkowskich,
§ 23. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.
§ 24. Członek wspierający obowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską i/lub wywiązywać się z
zadeklarowanych form wspierania Towarzystwa.
§ 25. Przynależność do Towarzystwa ustaje z chwilą:
1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa poprzez złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o
wystąpieniu z Towarzystwa,
2. wykluczenia przez Zarząd Towarzystwa za prowadzenie działalności sprzecznej z postanowieniami
niniejszego statutu,
3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
przekraczający 1 rok,
4. rozwiązania Towarzystwa,
5. śmierci,
6. likwidacji osoby prawnej lub osobowej spółki prawa handlowego, będącej członkiem wspierającym,
§ 26. 1. Wykluczenie następują na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
2. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 15 dni od dnia
powiadomienia o wykluczeniu.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta jest zawieszona w prawach i obowiązkach.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 27.
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
A. WALNE ZEBRANIE
§ 28.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie wybiera spośród siebie: od 3 do 5 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 29. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Towarzystwa,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności
3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłaszanych przez członków
Towarzystwa,
5. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,
6. podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
7. uchwalenie zasad i sposobu funkcjonowania Komisji i zespołów wewnątrzorganizacyjnych, określenie liczby
ich członków,
8. podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad, warunku i trybu nadawania certyfikatów
psychotraumatologicznych wraz z określeniem prawa wykonywania zawodu,
9. inne zadania, jakie zostaną umieszczone w porządku obrad, a nie są zastrzeżone w statucie Towarzystwa do
kompetencji innych organów Towarzystwa.
10. nadawanie tytułu członka honorowego
§ 30.
1. Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące wyboru władz Towarzystwa oraz pozostałe uchwały
Walnego Zebrania Członków, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
3. Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne.
§ 31.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
2. Zarząd powiadamia członków Towarzystwa listem zwykłym lub meilowo o terminie, miejscu i porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu wymaganej liczby członków,
zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie o tym samym porządku obrad. Drugi termin powinien być
podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie pół
godziny od pierwszego terminu.
§ 32. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa posiadających bierne i czynne
prawo wyborcze.
§ 33.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 45 dni od dnia podjęcia uchwały lub
otrzymania żądania,
2. Jeśli w terminie 45 dni od otrzymania żądania przez uprawnione podmioty, Zarządowi wniosku o zwołanie
Walnego Zebrania, Walne Zebranie nie zostanie zwołane przez Zarząd, prawo zwołania Walnego Zebrania
przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 34. Walne Zebranie 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.
§ 35.
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.
4. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków
posiadających czynne i bierne prawo głosu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

5. Uchwały w sprawie zmian w statucie, rozwiązaniu Towarzystwa podejmowane są zgodnie z zapisem
rozdziału VI niniejszego statutu,
6. uchwały w sprawie ustalenia zasad, warunku i trybu nadawania certyfikatów psychotraumatologicznych są
podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków posiadających
czynne i bierne prawo głosu.
§ 36.W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa udział biorą:
1. Członkowie psychotraumatolodzy specjaliści z głosem decydującym , czynnym i biernym prawem
wyborczym,
2. członkowie psychotraumatolodzy pierwszego kontaktu oraz psychotraumatolodzy interwencyjni z
głosem decydującym i czynnym prawem wyborczym
3. pozostali członkowie z głosem doradczym.
§ 37. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, lub tajnym.
B. ZARZĄD
§ 38. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków
Towarzystwa.
§ 39.
1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, do dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W sytuacji, gdy
Zarząd jest 3 osobowy, dopuszcza się łączenie funkcji poza prezesem.
2. Członkowie Zarządu są wybierani tylko spośród członków posiadających czynne i bierne prawo głosu.
3. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebrane.
4. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie
przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 40. Prezes Zarządu może być wybierany na to stanowisko tylko przez dwie kolejne kadencje.
§ 41. Do zakresu działania Zarządu należy:
l. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3. przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa, a także prowadzenie list tych członków,
4. prowadzenie listy trenerów i szkoleniowców oraz Superwizorów w zakresie psychotraumatologii, wpisywanie
na wyżej wymienione listy oraz skreślanie członków Towarzystwa z wyżej wymienionych list.
5. zwoływanie Walnego Zebrania,
6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności
7. uchwalanie planów i budżetu Towarzystwa
8. zarządzanie majątkiem Towarzystwa
9. przyjmowanie zapisów i darowizn
10. ustalanie wysokości składek członkowskich
11. powoływanie komisji i zespołów wewnątrzorganizacyjnych zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania
12. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie tytułu członka honorowego
§ 42. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane
przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu.
§ 43. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby
jego członków, w głosowaniu jawnym.
§ 44. Składanie oświadczeń w imieniu Towarzystwa w tym umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty
finansowe i zobowiązania majątkowe podpisują w imieniu Towarzystwa:
1. Prezes lub
2. dwaj członkowie Zarządu w tym wiceprezes.
§ 45. Oświadczenia składane Towarzystwu, oraz doręczanie pism Towarzystwu mogą być dokonywane wobec
jednego członka Zarządu.

§ 46. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Towarzystwa, na skutek jego śmierci lub rezygnacji, jego
obowiązki przejmuje wiceprezes i w terminie 45 dni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
C. KOMISJA REWIZYJNA
§47. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i do jej zadań należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Towarzystwa, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, w tym z przeprowadzanych kontroli wraz
z oceną działalności,
3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. zwoływanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w sytuacji opisanej w § 35 pkt.2
§ 48.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród członków posiadających czynne i bierne prawo
wyborcze,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
§ 49. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 50. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia.
§ 51. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce ustępujących w
liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 52. Majątek i fundusze Towarzystwa powstają z:
1. składek członkowskich,
2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
3. ofiarności publicznej,
4. wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5.dochody z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 53. Zmiany statutu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków posiadających czynne
i bierne prawo wyborcze Towarzystwa.
§ 54. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej
większością, co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków posiadających
czynne lub bierne prawo głosu.
§ 55. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony
jego majątek.

Rozdział VII
Inne postanowienia
§ 56. Wszelkie powiadomienia wysyła się na adresy, które członek Towarzystwa lub członek władz
Towarzystwa przekazał Towarzystwu.

§ 57. Oprócz powiadomienia listem zwykłym każdy członek Towarzystwa może złożyć oświadczenie, iż
powiadomienie na wskazany przez niego adres mailowy będzie uważał za skuteczne.

Niniejszy statut został uchwalony na III części zebrania założycielskiego w dniu 22-04-2015r.

