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Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Naukowego Towarzystwa 
Psychoterapii Psychodynamicznej 

 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Naukowego Towarzystwa Psychoterapii 
Psychodynamicznej w dniu 14/06/2014 roku. 
 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. Właściwości i kompetencje Walnego Zgromadzenia określa statut Towarzystwa oraz niniejszy 

Regulamin. 
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz na trzy lata, zawiadamiając 

Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni 

przed wskazanym w zawiadomieniu terminem. Decydująca jest data wysłania 

zawiadomienia. Zawiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną bądź listem 

zwykłym lub poleconym za pośrednictwem poczty. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych i 

nadzwyczajnych.  

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 6 

tygodni od daty zgłoszenia wniosku.  

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia 

niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.  

8. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może skutecznie obradować ze względu na brak kworum, o 

którym mowa w ust. 7 powyżej, Zarząd Główny wyznacza kolejny (drugi) termin odbycia 

Walnego Zgromadzenia, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę 

uczestników.  

9. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany 

każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych Członków 

Towarzystwa, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia. 

10. Walne Zgromadzenie otwiera przedstawiciel Zarządu Towarzystwa, a następnie zebrani 

dokonują wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza w głosowaniu jawnym. 

11. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia: 

 prowadzenie Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego 
zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, 

 przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad 
Zgromadzenia oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad, 

 sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania, 

 udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń, 

 sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych 
zarządzeń porządkowych, 

 ustalenie sposobu i kolejności głosowania, 

 podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

 po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych 
uchwał  i zamknięcie Walnego Zgromadzenia, 

 sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem Zgromadzenia; 
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 protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska: Przewodniczącego i 
Sekretarza Zgromadzenia, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i 
treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności Członków Towarzystwa. 

12. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu. 
Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze z głosem 
stanowiącym. Członkowie honorowi, nadzwyczajni i wspierający biorą udział w Walnym 
Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

13. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru władz Towarzystwa. 
14. Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Towarzystwa - 

po uzyskaniu zgody kandydata. 
15. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną. 
16. Wybory władz są tajne, następują zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią 
inaczej 

17. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i 
wybiera skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  – w trybie przewidzianym przez Statut 
Towarzystwa.  

18. Walne Zgromadzenie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej 
sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich działania. 

19. Głosowania podczas Walnego Zgromadzenia inne niż wybór wybieralnych władz 
Towarzystwa odbywają się jawnie. 

20. Na żądanie ¼ liczby Członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach 
- objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu. 

21. Komisja Rewizyjna na Walnym Zgromadzeniu przedstawia wniosek o udzielenie (lub odmowę 
udzielenia) absolutorium  Zarządowi.  

22. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 
23. W przypadku braku kworum, po konsultacji z Sekretarzem, Przewodniczący ogłasza termin 

zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób 
uprawnionych do głosowania.  

24. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w 
Statucie Towarzystwa.  

25. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego 
Regulaminu. 

26. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 Członków 
Towarzystwa. 

27. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 

28. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie w Warszawie wchodzi w życie z chwilą jego 
uchwalenia. 

 

 
 


