Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, zwane dalej Towarzystwem, jest
dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenie posiada osobowość
prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest Kraków. Towarzystwo swoim działaniem
obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów, Towarzystwo może prowadzić działalność poza
granicami RP.
§3
Towarzystwo może być członkiem federacji stowarzyszeń naukowych oraz innych
organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania.
§4
Towarzystwo
opiera
swoją
działalność
na
pracy
społecznej
swych
członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową Towarzystwo może
zatrudniać pracowników.
§5
Towarzystwo może tworzyć w razie potrzeby terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały
Towarzystwa z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu.
§ 5a
Towarzystwo może tworzyć w razie potrzeby sekcje na zasadach określonych w niniejszym
statucie.
§6
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Czas działania Towarzystwa jest nieograniczony.

§7
Towarzystwo może używać godła, pieczęci
zatwierdzonych przez Władze Towarzystwa.

i

identyfikatorów

według

wzorów

Rozdział II
Cele i formy działania Towarzystwa

§8
1. Celem Towarzystwa jest:
a. Rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem
analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu.
b. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Towarzystwa, jak i osób, których
cele są zbieżne z celami wynikającymi z niniejszego Statutu.
c. Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków
Towarzystwa.
d. Działalność na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat zjawisk społecznych, w
szczególności zjawisk społecznie niepożądanych oraz ich modyfikowanie.
e. Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania.
f. Propagowanie idei efektywnej terapii behawioralnej jako formy leczenia
psychologicznego, jak również upowszechnianie wiedzy na temat form terapii i ich
skuteczności.
g. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
Towarzystwa.
2. Działalność Towarzystwa skierowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie
zajmujących się zachowaniem (psychologów, pedagogów, pracowników pomocy
społecznej etc.) oraz do osób korzystających z ich usług.

§9
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną, a szczególnie:
a. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
b. organizowanie krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji i
seminariów naukowych,
c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji, opracowań
własnych i innych.
2. Wspieranie badań, inicjatyw i prac podejmowanych w celu rozwijania wiedzy o prawach
rządzących zachowaniem oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy.
3. Wydawanie ekspertyz i opinii dotyczących kwestii poruszanych w niniejszym Statucie,
oraz wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska.
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4. Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo modyfikacją zachowania
oraz udzielanie im uprawnień do stosowania konkretnych technik modyfikacji zachowania
po zdaniu stosownych egzaminów sprawdzających ich przygotowanie teoretyczne i
praktyczne do stosowania wyżej wspomnianych technik.
5. Udzielanie pomocy diagnostycznej i terapeutycznej osobom z zaburzeniami zachowania
oraz pomocy merytorycznej ich opiekunom, nauczycielom i terapeutom.
6. Współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
których cele działania są podobne do celów Towarzystwa.
7. Udzielanie pomocy zawodowej i prawnej Członkom Towarzystwa.
8. Zakładanie i prowadzenie działań resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych.
9. Współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i
instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo - badawczego i dydaktycznego świata
nauki (uniwersytetami, ośrodkami naukowymi, instytutami) w kraju i za granicą,
10. Prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej realizację celów statutowych.
11. Tworzenie – w razie potrzeby – fundacji wspierających cele społeczne związane ze
statutową działalnością Towarzystwa.
12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji
§ 10
Towarzystwo do realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w
granicach dopuszczalnych prawem.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa

§ 11
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych,
c. członków wspierających.
3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która:
a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. nie została pozbawiona praw publicznych,
c. [punkt usunięty]
d. złoży deklarację członkowską,
e. opłaci składki członkowskie za bieżący rok kalendarzowy.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób przysłużyła się Towarzystwu.
5. Godność członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek członków Towarzystwa lub
Zarządu.
6. Członek honorowy Towarzystwa korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, posiada ponadto prawo udziału z
głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Towarzystwa.
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7. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z
opłacania składek członkowskich.
8. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez pozbawienie uchwałą Zarządu
w przypadkach sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Towarzystwa lub
rażącego naruszenia postanowień Statutu.
9. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która
zadeklaruje na rzecz Towarzystwo pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
10. Przyjęcie na członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu na wniosek
członków Towarzystwa lub Zarządu.
11. Członek wspierający korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego, posiada ponadto prawo uczestniczenia w
posiedzeniach Zarządu Towarzystwo w charakterze obserwatora.
12. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Towarzystwa.
13. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się, na skutek utraty
osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną lub przez
pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń lub nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Towarzystwa.
§ 12
1. Członkostwo Towarzystwa nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
2. Założyciele Towarzystwa, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o
rejestrację Towarzystwa, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia Sądu o wpisaniu Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń.
3. Członkami Towarzystwa mogą być osoby nie mające miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 13
1. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Towarzystwa,
b. dbać o dobre imię Towarzystwa,
c. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
d. przestrzegać i realizować statut Towarzystwa oraz uchwały i decyzję władz
Towarzystwa,
e. stosować się do uchwał organów Towarzystwa,
f. regularnie opłacać składki.
2. Członek Towarzystwa ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:
a. jest uprawniony do udziału w zebraniach Towarzystwa,
b. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
c. jest uprawniony do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów
i funkcjonowania Towarzystwa,
d. może występować z wnioskami i postulatami do władz Towarzystwa,
e. może korzystać ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
f. ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w
ramach życia zawodowego,
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g. może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych i poradnictwa
zapewnianego przez Towarzystwo,
h. może korzystać z innych możliwości i uprawnień, jakie stwarza swoim
członkom Towarzystwo, a które wynikają z niniejszego Statutu.
§ 14
1. Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje w wyniku:
a. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
2. za nieuregulowanie składek do końca II kwartału bieżącego roku
kalendarzowego,
3. na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa o
wykluczeniu,
4. za nieobecność na 3 kolejnych Walnych Zebraniach Członków.
c. utraty praw publicznych,
d. śmierci członka,
e. likwidacji Towarzystwa.
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.
§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka zwyczajnego przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały
Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest
ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 16
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 17
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 2 lata.
§ 18

5

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów (50% plus 1)
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 18a
1.

2.

3.

4.

5.

Członkowie Towarzystwa mogą brać udział w zebraniach władz Towarzystwa, w tym w
Walnym Zebraniu Członków, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
przekazujących głos lub głos i obraz, zwanych dalej środkami komunikacji
elektronicznej.
Udział członka w zebraniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
odnotowywany jest na liście obecności uczestników zebrania przez jego
Przewodniczącego, z wyraźnym zaznaczeniem, że udział odbywał się za pośrednictwem
środka komunikacji elektronicznej.
W protokole zebrania, w którym co najmniej jeden członek Towarzystwa uczestniczy za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wskazana musi zostać całkowita
liczba uczestników zebrania, liczba członków obecnych osobiście na zebraniu oraz liczba
członków uczestniczących w zebraniu za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
Członkowie Towarzystwa biorący udział w zebraniu za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej głosują za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
W protokole zebrania, podczas którego co najmniej jeden członek Towarzystwa głosował
za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, a także w treści podjętych w ten
sposób uchwał, wskazana musi zostać całkowita liczba oddanych głosów, liczba głosów
oddanych przez członków obecnych osobiście na zebraniu oraz liczba głosów oddanych
za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej.
§ 19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
a. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa,
b. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa co najmniej raz na
dwanaście miesięcy.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków na 3
tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu
Towarzystwa albo na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 Członków Komisji
Rewizyjnej lub 1/4 członków Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa powiadamia o terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków, w ciągu 2 miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku do Zarządu Towarzystwa.
5. W przypadku przekroczenia przez Towarzystwo liczby 100 członków zwyczajnych,
Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w
proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu
następnych wyborów. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin
uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
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7. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej jedna trzecia członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie
obradować, w tym podejmować ważne uchwały, bez względu na liczbę obecnych
członków.
8. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni przez
Zarząd goście.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalenie programu działania Towarzystwa,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e. wybór członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
i. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu.
10. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Towarzystwa, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus jeden głos przy
obecności minimum połowy Członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez
względu na liczbę członków w drugim terminie.
11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 20
1. Zarząd składa się z 3 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa (Wiceprezesów), Sekretarza, Skarbnika i do 5
Członków Zarządu.
3. Zarząd dokonuje wyboru członków Zarządu do pełnienia poszczególnych funkcji na
swym pierwszym posiedzeniu.
4. Do kompetencji Zarządu należą bieżące sprawy funkcjonowania Towarzystwa, a w
szczególności:
a. przyjmowanie nowych Członków Towarzystwa,
b. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
d. zwoływanie Walnego Zebrania,
e. zatwierdzanie tworzenia się grup regionalnych lub branżowych, a także komisji
problemowych,
f. ustanawianie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń
obowiązujących w Towarzystwie,
g. zarządzanie majtkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych,
h. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
i. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
j. zatwierdzanie preliminarzy i budżetów Oddziałów.
5. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa i jego reprezentacji uprawnionych jest
dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym zawsze Prezes.
6. Zarząd zbiera się na posiedzeniach minimum raz na kwartał; uchwały Zarządu są
protokołowane.
7. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
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§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i do 3
członków. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru członków do pełnienia poszczególnych
funkcji na swym pierwszym posiedzeniu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 22
1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze uzupełnienia składu.
2. Uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu, w głosowaniu jawnym lub tajnym. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
§ 23
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Towarzystwa.
§ 24
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz naczelnych i władz
oddziałów w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków wynikających ze
Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw między członkami Towarzystwa oraz
między członkami a władzami Towarzystwa powstałych na tle ich praw i
obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności Towarzystwa,
c. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między zarządami Oddziałów,
d. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek zainteresowanych stron.
3. Tryb i formy działań Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
§ 25
1. Sąd Koleżeński stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz
Towarzystwa może orzec karę:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkostwa na okres 1 – 3 lat,
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d. wykluczenia z Towarzystwa.
2. Strony sporu powinny dobrowolnie zastosować się do orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§ 26
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym
Walnym Zebraniu.
§ 27
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i
Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne

§ 28
1. Na wniosek grupy 15 osób, deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących
już jego członkami, Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały może powołać na danym
terenie Oddział Towarzystwa.
2. Uchwała Zarządu Towarzystwa o powołaniu Oddziału powinna być podjęta w ciągu 2
miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Oddziału, terenu jego
działalności oraz osób będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych
władz Oddziału.
3. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu
liczebnego członków poniżej liczby wymaganej do jego powołania – przez
okres dłuższy niż rok,
b. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,
c. stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie z przepisami
prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa.
§ 29
1. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 2 lata.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz
nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
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§ 30
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 2 lata i jest
zebraniem sprawozdawczo – wyborczym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może odbyć się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału z własnej
inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/3 liczby
członków Oddziału.
4. Jeżeli Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Oddziału lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w
terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna Oddziału.
§31
1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie Oddziału,
b. z głosem doradczym – zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału powiadamia
wszystkich członków Oddziału na co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
(50% plus 1), w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków, w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zarząd Oddziału wyznacza drugi
termin, nie wcześniej jednak niż godzinę po pierwszym terminie.
5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy w szczególności:
1. Ustalanie głównych kierunków i form działania Oddziału na okres kadencji,
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
4. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
5. Wybór i odwołanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów,
6. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do wystąpienia do Zarządu
Towarzystwa z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału,
7. Podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zebrania.
§ 33
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Oddziału może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3
zebranych uczestników.
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§ 34
1. Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały w sprawie odwołania przed
upływem kadencji członków władz Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Oddziału.
2. Uchwałę upoważniającą Zarząd Oddziału do wystąpienia do Zarządu Towarzystwa z
wnioskiem o rozwiązanie Oddziału Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje
większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków.
§ 35
1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi przewodniczący Oddziału oraz 2 członków. Na swym
pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Zarząd Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków Oddziału.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące.
§ 36
1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i odpowiada za swoją pracę przed
Walnym Zebraniem Członków Oddziału, a także w zakresie zgodności działań z
obowiązującymi w Stowarzyszeniu przepisami przed Zarządem Towarzystwa.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności:
a. realizacja celów statutowych Towarzystwa na terenie działania Oddziału,
b. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Oddziału
oraz władz Stowarzyszenia,
c. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
d. kierowanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o rozwiązanie Oddziału,
e. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i sekcji, uchwalanie ich
regulaminów i nadzór nad ich działalnością,
f. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Członków
Oddziału.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w
Zarządzie Oddziału.
§ 38
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności statutowej i
gospodarczo – finansowej Oddziału pod względem celowości, rzetelności,
gospodarności i zgodności z obowiązującymi Oddział przepisami,
b. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzanych kontroli i żądanie
od kontrolowanych sprawozdań z realizacji wniosków pokontrolnych,
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c. składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej
działalności,
d. przedstawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Oddziału,
e. przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie
Członków Oddziału lub wnioskowanych przez Zarząd Oddziału.
§ 39
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Oddziału z głosem doradczym.
2. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków Oddziału.
Rozdział Va
Sekcje Towarzystwa
§ 40a
1.
2.

Członkowie Towarzystwa mogą tworzyć sekcje w celu realizacji szczegółowych
zainteresowań z zakresu psychologii behawioralnej.
Utworzenie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa na pisemny
wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.
§ 41a

Sekcje nie mają osobowości prawnej.
§ 42a
1.
2.
3.
4.

Podstawą działania Sekcji są postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulamin Sekcji.
Regulamin Sekcji uchwalany jest przez Walne Zebranie Sekcji i wymaga zatwierdzenia
przez Zarząd Towarzystwa.
Zapisy Regulaminu Sekcji nie mogą stać w sprzeczności z treścią Statutu.
Zmiany w Regulaminie Sekcji uchwalane są przez Walne Zebranie Sekcji i wymagają
zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa.
§ 43a

1.
2.

Członkami Sekcji mogą zostać wyłącznie osoby, które są członkami Towarzystwa.
Członkowstwo Sekcji nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Sekcji
zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 44a

1.

Ustanie członkostwa w Sekcji następuje w wyniku:
a. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Sekcji,
b. wykluczenia przez Zarząd Sekcji za działalność sprzeczną z Regulaminem Sekcji
oraz uchwałami Sekcji,
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wykluczenia przez Zarząd Sekcji za nieobecność na trzech kolejnych Walnych
Zebraniach Członków Sekcji,
d. ustania członkostwa w Towarzystwie zgodnie z art. 14 Statutu,
e. likwidacji Sekcji.
Wygaśnięcie członkostwa następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd
Sekcji.
c.

2.

§ 45a
Od uchwały Zarządu Sekcji w przedmiocie wykluczenia członka Sekcji przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Sekcji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu
wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Sekcji w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 46a
1.

2.
3.

Władzami Sekcji są:
a. Walne Zebranie Sekcji,
b. Zarząd Sekcji,
c. Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz Sekcji trwa dwa lata.
Uchwały wszystkich władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów (50% plus 1)
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 47a

1.
2.

Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.
Walne Zebranie Sekcji może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 48a

1.
2.

W Walnym Zebraniu Sekcji z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Sekcji.
W Walnym Zebraniu Sekcji z głosem doradczym mogą brać udział wszyscy członkowie
zwyczajni, honorowi i wspierający Towarzystwa oraz zaproszeni przez Zarząd Sekcji
goście.
§ 49a

1.
2.
3.

4.

Zwyczajne Walne Zebranie Sekcji jest zwoływane przez Zarząd Sekcji co najmniej raz
na dwanaście miesięcy w czasie i miejscu określonym przez Zarząd.
O czasie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji Zarząd Sekcji
zawiadamia co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji zwoływane jest przez Zarząd Sekcji z inicjatywy
własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji, albo przynajmniej pięciorga
członków Sekcji. Prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji ma
także Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż
dwadzieścia jeden dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
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§ 50a
Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy:
1. uchwalanie Regulaminu Sekcji i zmian w Regulaminie;
2. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Sekcji, zgodnie z
postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Towarzystwa;
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji i Komisji
Rewizyjnej Sekcji;
4. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej Sekcji w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Sekcji;
5. wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Sekcji, a także składu Komisji
Rewizyjnej Sekcji;
6. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji. Uchwała taka musi być przyjęta
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Sekcji.
§ 51a
Walne Zebranie Sekcji ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności,
co najmniej połowy liczby członków Sekcji uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie – bez względu na liczbę obecnych.
§ 52a
Zarząd Sekcji składa się z Przewodniczącego
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

oraz

trzech

członków,

w

tym

§ 53a
1.
2.

W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu Zarządu Sekcji, Zarząd Sekcji
ma prawo uzupełnienia swego składu.
W trakcie kadencji, w trybie uzupełnienia, Zarząd Sekcji może zmienić nie więcej niż
połowę swego składu wybranego przez Walne Zebranie Sekcji.
§ 54a

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
1. reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu;
2. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie ze Statutem Towarzystwa, Regulaminem Sekcji,
postanowieniami Zarządu Towarzystwa oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania
Sekcji;
3. przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji;
4. składanie corocznych sprawozdań Zarządowi Towarzystwa z działalności merytorycznej.
§ 55a
Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące i są prowadzone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sekcji.
§ 56a
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1.
2.

Uchwały Zarządu Sekcji podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.
§ 57a

1.
2.

Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech osób, które na pierwszym posiedzeniu
Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w
Zarządzie Sekcji.
§ 58a

1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Rewizyjna Sekcji jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu
działalności Sekcji.
Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej Sekcji jest prowadzona zgodnie z potrzebami,
nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna Sekcji składa Walnemu Zebraniu Sekcji sprawozdanie z działalności
Zarządu Sekcji i przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium.
Komisja Rewizyjna Sekcji ma prawo występowania do Zarządu Sekcji z wnioskami
wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Sekcji z głosem doradczym.
§ 59a

1.
2.

W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu Komisji Rewizyjnej Sekcji,
Komisja Rewizyjna Sekcji ma prawo uzupełnienia swego składu.
W trakcie kadencji, w trybie uzupełnienia, Komisja Rewizyjna Sekcji może zmienić nie
więcej niż jedną trzecią swego składu wybranego przez Walne Zebranie Sekcji.
§ 60a

1.
2.
3.

Działalność Sekcji finansowana jest z majątku Towarzystwa.
Sekcje nie dysponują majątkiem własnym, odrębnym od majątku Towarzystwa.
O fundusze finansowe na działalność Sekcji Zarząd Sekcji występuje do Zarządu
Towarzystwa.
§ 61a

Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie:
1. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji, zgodnie z art. 50a ust. 6 Statutu.
2. Uchwały Zarządu Towarzystwa na wniosek:
a. Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa,
b. Zarządu Sekcji zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Sekcji i Komisję Rewizyjną
Towarzystwa.
Rozdział VI

15

Majątek i gospodarka finansowa

§ 40
1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności
publicznej, a także z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwo może podjąć
działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych
Towarzystwa.
4. Towarzystwo może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do użytkowania
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
5. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia, mogą być wpłacane do kasy
Towarzystwa lub na konto Towarzystwa lub jego Oddziałów i na tych kontach
przechowywane.
§ 41
1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. W
przypadku funkcjonowania Oddziałów 25% kwoty, jaka winna być zebrana od członków
danego Oddziału odprowadzana jest w tym samym terminie na konto Zarządu
Towarzystwa.
2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomieniu o
przyjęciu do grona członków.
§ 42
1. Zarząd może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej
dyspozycji środki finansowe lub uzyskując za zgodą Walnego Zebrania Członków
dodatkowe środki od Oddziałów na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania
Członków.
2. Zarządy Oddziałów mogą tworzyć fundusze celowe ze środków będących w ich
dyspozycji.
§ 43
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i jednego z
Członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa i
jednego z Członków Zarządu.

§ 44
1. Gospodarka majątkiem Towarzystwa prowadzona jest na podstawie preliminarza
obejmującego dochody i wydatki.
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2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 45
1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
§ 46
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
Sądu Rejestrowego.
Niniejszy Statut przedstawiony został członkom-założycielom na zebraniu założycielskim
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w dniu 23 kwietnia 2003 roku w
Krakowie.
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