Statut
STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ „RASZTÓW”
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity uwzględniający zmiany z 07 lutego 2015 r.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Nazwę stowarzyszenia, zwanego dalej „Instytutem”, określa się na Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”.
§2
1.
2.

Terenem działalności Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa
§3

Instytut może być członkiem międzynarodowych organizacji społecznych o tych samych lub podobnych celach działania.
§4
1.
2.

Instytut opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw Instytut może zatrudniać pracowników.
§5

Instytut ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2
Cele i środki działania
§6
Celem Instytutu jest:
1.
2.
3.
4.
5.

rozwój wiedzy w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej;
podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych analityków grupowych;
propagowanie wiedzy dotyczącej metod analizy grupowej;
wprowadzenie metod analizy grupowej do praktyki klinicznej;
Nadzór nad przestrzeganiem zasad w stosowaniu wiedzy dotyczącej analizy grupowej przez członków Instytutu.
§7

Instytut realizuje swoje cele przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organizowanie zjazdów, konferencji, posiedzeń i seminariów naukowych;
organizowanie szkoleń dla członków Instytutu i osób zainteresowanych;
wydawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, licencji członkom Instytutu zezwalającej na prowadzenie
analitycznej grupowej praktyki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym i
rozwojem osobowości;
utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania;
wydawanie i rozpowszechnianie w różnej formie materiałów propagujących rozwój wiedzy w zakresie analitycznej
Psychoterapii grupowej w tym materiałów szkoleniowych.
prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Instytutu dzielą się na:
1.
2.
3.
4.
5.

zwyczajnych
nadzwyczajnych
wspierających
honorowych
kandydatów
§9

Członkiem zwyczajnym Instytutu może być osoba fizyczna, która:
1.
2.
3.

ukończyła szkolenie w analizie grupowej potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Analityka Grupowego i jej aplikacja
uzyskała akceptację Zarządu,
posługuje się metodą analizy grupowej w praktyce zawodowej,
działa na rzecz rozwoju analizy grupowej oraz jej zastosowania w praktyce zawodowej.
§ 10

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która uzyskała wyszkolenie w różnych formach analitycznej psychoterapii
i jej aplikacja uzyskała akceptację Zarządu.
§ 11
Członkiem wspierającym Instytutu może być osoba fizyczna lub prawna działająca na rzecz rozwoju analizy grupowej, która
zadeklaruje stałą składkę członkowską na cele Instytutu i jej aplikacja uzyskała akceptację Zarządu.
§12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Instytutu i dla rozwoju analizy grupowej na
wniosek członka zwyczajnego jeżeli ten wniosek zostanie zatwierdzony przez Walne Zebranie.
§ 13
Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna, która została zakwalifikowana przez Komisję Szkoleniową i podjęła szkolenie
w analizie grupowej a jej aplikacja została przyjęta przez Zarząd.
§14
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Instytutu,
b. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Instytutu,
c. korzystać z pomocy i urządzeń Instytutu.
2. Członek nadzwyczajny ma prawo:
a. wybierać wszystkie statutowe władze Instytutu,
b. być wybranym do Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
c. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Instytutu,
d. korzystać z pomocy i urządzeń Instytutu.
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo:
a. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Instytutu,
b. korzystać z pomocy i urządzeń Instytutu.

4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Instytucie przez upoważnionego przedstawiciela.
5. Członek kandydat ma prawo:
a. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Instytutu
b. korzystać z pomocy i urządzeń Instytutu
§ 15
1. Do obowiązków członka zwyczajnego i nadzwyczajnego należy:
a. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Instytutu oraz propagowanie jego programu
b. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Instytutu,
c. postępowanie zgodne z Kodeksem Etycznym zawodu psychoterapeuty zalecanym przez Instytut,
d. regularne opłacanie składek członkowskich.
2.
Członek
wspierający
zobowiązany
jest
do
regularnego
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

opłacania

składek

członkowskich.

4.

opłacania

składek

członkowskich.

Członkowie

kandydaci

zobowiązani

są

do

regularnego

§ 16
1. Przynależność do Instytutu ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia z Instytutu złożonego na piśmie Zarządowi,
b. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich co najmniej przez okres roku,
po uprzednim upomnieniu,
c. skreślenie z listy członków przez Zarząd na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Etyki za działalność na szkodę
Instytutu, nie przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Instytutu lub postępowanie wbrew zasadom
Kodeksu Etycznego;
d. skreślenia z listy członków kandydata przez Zarząd na wniosek Komisji Szkoleniowej w wyniku decyzji o odmowie dalszego
szkolenia z powodu naruszenia regulaminu szkolenia, braku postępów lub uzasadnionych wątpliwości co do możliwości
wykonywania przez kandydata zawodu analityka grupowego;
e. śmierci członka,
f. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
g. rozwiązania Instytutu.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od daty doręczenia uchwały.
Rozdział 4
Struktura organizacyjna i władze Instytutu
§ 17
Władzami Instytutu są:
1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków Instytutu,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Komisja Etyki
A. Walne Zebranie Członków Instytutu
§ 18

1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków Instytutu jest najważniejszą władzą Instytutu i ostateczną instancją odwoławczą w
sprawach dotyczących sporów powstałych miedzy członkami na tle ich działalności w instytucie.
Walne Zebranie Członków Instytutu może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Instytutu zwoływane jest przez Zarząd raz do roku jako zebranie
sprawozdawcze.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Instytutu Zwoływane jest przez Zarząd

a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Instytutu.
5.
6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Instytutu powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O miejscu i terminie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Instytutu Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.
§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Instytutu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uchwalenie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Instytutu,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór przewodniczącego i członków Zarządu. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki. Wybór
Przewodniczącego i Prezydium Komisji Szkoleniowej i Komisji Naukowej.
zatwierdzanie Kodeksu Etycznego obowiązującego członków Instytutu,
rozpatrywanie i orzekanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków Instytutu i od decyzji
Komisji Etyki
nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego
uchwalanie zmian w statucie Instytutu,
podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Instytutu i przeznaczeniu jego majątku.
§ 20

W Walnym Zebraniu Członków Instytutu udział biorą:
1.
2.

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie kandydaci i osoby zaproszone.
§ 21

Z zastrzeżeniem §38 ust.1 i 2 Walne Zebranie Członków Instytutu podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Instytutu, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków uprawnionych do głosowania – w każdym przypadku zwykłą większością.
B. Zarząd
§ 22
1.
2.

3.

Zarząd jest najwyższą władzą Instytutu w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Członków Instytutu.
Zarząd składa się z sześciu członków, w tym Przewodniczącego Zarządu oraz Przewodniczących Komisji
Szkoleniowej i Komisji Naukowej wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący Zarządu oraz Przewodniczący obu wyżej
wymienionych Komisji nie mogą łączyć swoich funkcji z innymi funkcjami w ramach Zarządu.
Kadencja pierwszego wybranego Zarządu trwa 4 lata, zaś kadencje następnych Zarządów po 2 lata.
§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kierowanie całokształtem działalności Instytutu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Instytutu,
reprezentowanie Instytutu na zewnątrz,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Instytutu,
składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Instytutu sprawozdań ze swej działalności,
zarządzanie majątkiem Instytutu

7.
8.
9.
10.

uchwalanie planów działalności i budżetu Instytutu
przyjmowanie zapisów i darowizn
uchwalanie regulaminów wewnętrznych
ustalanie wysokości składek.
§ 24

1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby jego członków.
C. Komisja Rewizyjna
§ 25
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
§ 26
Do działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej,
zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Instytutu oraz żądanie wyjaśnień,
składanie na Walnym Zebraniu Członków Instytutu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem
w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Członkowie Komisji Rewizyjnej Instytutu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Postanowienia §22 ust.3 oraz §24 ust.2 stosuje się odpowiednio
D. Komisja Etyki
§ 27

1.
2.

Komisji Etyki składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza.
Postanowienia §22 ust.3 oraz §24 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 28

Do zakresu działalności Komisji Etyki należy:
1.
2.
3.
4.

rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami,
rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów Kodeksu Etycznego,
rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członka Instytutu,
składanie walnemu Zebraniu Członków Instytutu sprawozdań ze swej działalności.
§ 29

1.
2.

Od orzeczeń Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Instytutu w terminie 30 dni od daty
doręczenia orzeczenia.
Orzeczenia Walnego Zebrania w drugiej instancji są ostateczne.
§ 30

Komisja Etyki może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1.
2.
3.
4.

upomnienie
nagana
wniosek do Zarządu o zawieszenie w sprawach członka na okres do 2 lat
wniosek do Zarządu o skreślenie z listy Członków Instytutu
E. Inne organy
§ 31

1. Komisja Szkoleniowa
a. Walne Zebranie Instytutu powołuje spośród szkoleniowych analityków grupowych Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej i
członków Prezydium Komisji Szkoleniowej,
b. Prezydium Komisji Szkoleniowej Składa się z Przewodniczącego i Przewodniczących Podkomisji w liczbie nie mniej niż 5
osób,
c. Komisja Szkoleniowa działa na podstawie Statutu Instytutu oraz uchwalonych regulaminów,
d. Komisja Szkoleniowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków,
e. Przewodniczący Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Komisji Szkoleniowej z głosem Doradczym.
2. Kompetencje Komisji Szkoleniowej
Komisja Szkoleniowa ustala program szkolenia w zakresie szkolenia w analitycznej psychoterapii grupowej oraz organizuje i
koordynuje prace szkoleniowe. Do kompetencji Komisji Szkoleniowej należy:
a. Opracowanie procedury kwalifikacyjnej kandydatów do Instytutu,
b. Prowadzenie kwalifikacji kandydatów do szkolenia i podejmowanie decyzji o przyjęciu ich do szkolenia,
c. Opracowanie programu szkolenia kandydatów i organizacja tego szkolenia oraz ocenianie przebiegu szkolenia u
poszczególnych kandydatów,
d. Opracowanie programu szkolenia analityków szkoleniowych i superwizorów oraz organizacja tego szkolenia i ocena
przebiegu szkolenia u poszczególnych uczestników,
e. Występowanie do Zarządu o skreślenie z listy członków kandydatów w wyniku decyzji o odmowie dalszego szkolenia (§16
ust. 1 lit. d) Statutu),
f. Uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Komisji Szkoleniowej oraz regulaminów szkolenia,
g. Wnioskowanie do Zarządu o przyznanie certyfikatu analityka grupowego i analityka szkoleniowego.
3. Przewodniczący Komisji Szkoleniowej składa sprawozdanie z działalności Komisji Szkoleniowej na Walnym Zebraniu
Członków Instytutu.
4. Kadencja Członków Komisji Szkoleniowej trwa 2 lata a członkowie prezydium nie mogą być powoływani na swoje stanowiska
dłużej niż dwie kolejne kadencje.
5. W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji któregokolwiek członka Komisji Szkoleniowej, wybranego przez Walne
Zebranie Członków Instytutu, Prezydium ma prawo uzupełnienia swego składu, przy czym to uzupełnienie nie może
przekraczać ¼ składu.
6. Członkowie Zarządu Instytutu, członkowie Komisji Etyki, Komisji Rewizyjnej i Komisji Naukowej nie mogą być jednocześnie
członkami Prezydium Komisji Szkoleniowej.
§ 32
1. Komisja Naukowa:
a. Prezydium Komisji Naukowej składa się z Przewodniczącego i członków Prezydium w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby,
b. Komisja Naukowa działa na podstawie Statutu Instytutu oraz uchwalonych regulaminów,
c. Komisja Naukowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Kompetencje Komisji Naukowej:
Komisja Naukowa sprawuje opiekę nad naukowym rozwojem i promocją Instytutu. Do kompetencji Komisji Naukowej należą:
a. prowadzenie i popularyzacja badań naukowych Instytutu,
b. wspieranie w rozwoju naukowym Członków Instytutu oraz jego Kandydatów,
c. organizowanie działalności wydawniczej Instytutu;
d. organizacja Konferencji Naukowych Instytutu;

e. współpraca z innymi stowarzyszeniami zajmującymi się badaniami nad szeroko pojętą terapią analityczną oraz ośrodkami
akademickimi w zakresie badań oraz popularyzacji analizy grupowej;
f. naukowa promocja Instytutu poprzez udział jego członków w konferencjach naukowych.
2. Przewodniczący Komisji Naukowej składa sprawozdanie z działalności Komisji Naukowej na Walnym Zebraniu Członków
Instytutu.
3. Kadencja Członków Komisji Naukowej trwa 2 lata a członkowie Prezydium nie mogą być powoływani na swoje stanowiska
dłużej niż dwie kolejne kadencje.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji któregokolwiek członka Komisji Naukowej, wybranego przez Walne
Zebranie Członków Instytutu, Prezydium ma prawo uzupełnienia swego składu, przy czym to uzupełnienie nie może
przekraczać 1/3 składu.
5. Członkowie Zarządu Instytutu, członkowie Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Szkoleniowej nie mogą być
jednocześnie członkami Prezydium Komisji Naukowej.
6. Do realizacji poszczególnych zadań statutowych Komisja Naukowa może zapraszać innych członków Instytutu.
F. Inne postanowienia
§ 33
Wybór władz Instytutu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym zakresie.
§ 34
W razie ustąpienia członka władz Instytutu, władze te mogą dokooptować nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych
członków nie może przekraczać1/3 ogólnej liczby członków.
Rozdział 5
Majątek Instytutu
§35
1.
2.

Majątek Instytutu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze Instytutu składają się:

a. składki członkowskie,
b. zapisy, darowizny, dotacje,
c. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
d. dochody z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie
przeznaczone do podziału między jego członków.

realizacji celów statutowych i nie mogą być

§36
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
oraz skarbnika Zarządu.
Rozdział 6
§37
Działalność gospodarcza
1.
2.

Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Instytut prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Instytut prowadzi działalność gospodarczą, według PKD w zakresie:
a. 58.11.Z wydawania książek;
b. 58.14.Z wydawania czasopism, pozostałych periodyków;
c. 68.20 Z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
d. 85.60.Z działalności wspomagającej edukację;
e. 86.90.E pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;

f.
g.

91.01 działalności bibliotek;
94.12.Z działalności organizacji profesjonalnych.”

.
Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie Instytutu
§ 38
1.
2.
3.

Zmiany statutu Instytutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Instytutu podjęte większością co najmniej
3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Instytutu.
Rozwiązanie Instytutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Instytutu podjęte większością co najmniej 2/3
ogólnej liczby wszystkich członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Instytutu.
Uchwała o rozwiązaniu Instytutu określi sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

