STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Terapii EMDR w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwoju
i upowszechniania metody terapeutycznej EMDR w Polsce. Siedzibą Stowarzyszenia jest
Mazowieckie Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu - szpital w Józefowie,
ul. 3-go maja 127, 05-420 Józefów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Działalność Stowarzyszenia jest zgodna z celami, standardami zawodowymi i kryteriami
szkoleniowy EMDR EU oraz EMDRIA.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest
a) Patronat nad poznaniem, rozwojem i propagowaniem wiedzy teoretycznej oraz
praktycznej dotyczącej terapii metodą EMDR w celu zmniejszania ludzkiego
cierpienia związanego z traumami oraz zapobiegania powstawania nowych urazów.
b) Ustanowienie, utrzymanie i promowanie najwyższych standardów jakości
i uczciwości praktyki klinicznej, badań i szkoleń nad EMDR w Polsce.
c) Tworzenie wspólnych standardów jakości z innymi krajami europejskimi poprzez
aktywną współpracę z EMDR EU oraz EMDRIA.
d) Nadzór merytoryczny nad szkoleniami w zakresie terapii EMDR.
e) Stanie się punktem odniesienia dla terapii EMDR oraz integracja środowiska
terapeutów w Polsce poprzez spełnianie powyższych celów.

f)
g)
h)
i)

a w szczególności realizacja zadań w zakresie:
ochrony i promocji zdrowia,
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
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9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Atestacja ośrodków szkolących w zakresie terapii EMDR,
b) Organizowanie szkoleń, konferencji,
c) Tłumaczenie tekstów naukowych oraz materiałów dla terapeutów,
d) Prowadzenie badań dotyczących metody EMDR,
e) Prowadzenie strony internetowej,
f) Ścisła współpraca z Europejskim Towarzystwem EMDR w zakresie naukowo
dydaktycznym oraz medycznym,
g) Patronat merytoryczny nad publikacjami dotyczącymi metody EMDR,
h) Ustanawianie i utrzymywanie relacji z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
i) Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej,
j) Interwencję kryzysową wobec ofiar katastrof i innych zdarzeń traumatycznych,
10. Działalność, o której mowa w pkt 9, jest nieodpłatną/odpłatną działalnością pożytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
A. W ramach działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie może realizować działania:
a) Atestacja ośrodków szkolących w zakresie terapii EMDR,
b) Organizowanie szkoleń i konferencji,
c) Tłumaczenie tekstów naukowych oraz materiałów dla terapeutów i pacjentów,
d) Prowadzenie badań dotyczących metody EMDR,
e) Prowadzenie strony internetowej,
f) Ścisłą współpracę z Europejskim Towarzystwem EMDR w zakresie naukowo
dydaktycznym oraz medycznym,
g) Współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniem metody EMDR,
h) Patronat merytoryczny nad publikacjami dotyczącymi metody EMDR,
i) Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej,
j) Organizowanie szkoleń,
k) Interwencję kryzysową wobec ofiar katastrof i innych zdarzeń traumatycznych,
l) Ustanawianie i utrzymywanie relacji z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami.
B. W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie może realizować działania:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Atestacja ośrodków szkolących w zakresie terapii EMDR,
Organizowanie konferencji,
Tłumaczenie tekstów naukowych oraz materiałów dla terapeutów i pacjentów,
Prowadzenie badań dotyczących metody EMDR,
Patronat merytoryczny nad publikacjami dotyczącymi metody EMDR,
Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej,
Organizowanie szkoleń,
Interwencję kryzysową wobec ofiar katastrof i innych zdarzeń traumatycznych,
Przygotowywanie i publikację tekstów naukowych, materiałów dla terapeutów
i pacjentów,
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
c) ukończyła przynajmniej I część podstawowego szkolenia z zakresu stosowania EMDR
w praktyce,
d) jest psychologiem, lekarzem, bądź pedagogiem.
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego oraz prawa głosu na podczas głosowań na walnym zebraniu głosów, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
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 na pisemny wniosek Komisji Etyki.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
26. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
d) Komisja Naukowo - Dydaktyczna
e) Komisja Etyki
27. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów
28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
30. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu
miesiąca od dnie zwołania Walnego Zebranie Członków. Członek posiadający głos
stanowiący, a niemogący uczestniczyć w Walnym Zebraniu, może przekazać innemu
Członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwo do reprezentowania go na Walnym Zebraniu
Członków w formie pisemnego upoważnienia. Wówczas odbiorca pełnomocnictwa
dysponuje w głosowaniach na tym Walnym Zebraniu Członków głosem osoby, która
powierzyła mu pełnomocnictwo. Poza głosowaniami dotyczącymi Władz Stowarzyszenia,
głosowanie jest jawne.
32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
34. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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f) uchwalanie budżetu,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
36. Zarząd składa się z 4 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
37. Minimum 50 % członków Zarządu pochodzi z listy Członków Założycieli
Stowarzyszenia.
38. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
a) Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu.
40. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
l) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
41. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest prezes Zarządu
lub, jeśli nie jest to możliwe, dwóch członków Zarządu, w tym sekretarz lub skarbnik,
łącznie.
42. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
43. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i do
3 członków. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru członków do pełnienia poszczególnych
funkcji na swym pierwszym posiedzeniu.
44. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
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46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebranie Członków.
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
47. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
48. Do reprezentowania Komisji Rewizyjnej uprawnionych jest dwóch członków Komisji
Rewizyjnej łącznie
49. Członkami Komisji Naukowej mogą być osoby będące członkami Stowarzyszenia.
50. Komisja Naukowa składa się z pięciu członków, którzy ze swego grona wybierają
przewodniczącego.
51. Do zakresu działalności Komisji Naukowej należy
a) Nadzór merytoryczny
Stowarzyszenie.

nad

programami

szkoleń

organizowanymi

przez

b) Prowadzenie dokumentacji dotyczących
Stowarzyszenie i wydawanych certyfikatów.

szkoleń

organizowanych

przez

c) Nadzór merytoryczny nad badaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie.
d) Nadzór merytoryczny nad wydawnictwami.
52. W ramach Komisji Naukowej powoływana jest sekcja tłumaczeń.
53. Sekcja tłumaczeń składa się z 1 - 4 członków.
54. Do zakresu działalności sekcji tłumaczeń należy:
a) tłumaczenie tekstów oraz materiałów dla terapeutów dotyczących metody EMDR
55. Komisja Etyki składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona przewodniczącego i sekretarza.
56. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia
57. Do zakresu działania Komisji Etyki należy:
a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz w zakresie niedopełnienia przez
nich obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw między członkami Stowarzyszenia oraz między
członkami a władzami Stowarzyszenia powstałych na tle ich praw i obowiązków
wynikających z ich przynależności i działalności Stowarzyszenia,
c) kierowanie do Zarządu wniosku o wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
58. Komisja Etyki rozpatruje sprawy na wniosek zainteresowanych stron.
59. Tryb i formy działań Komisji Etyki określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
60. Komisja Etyki stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia może orzec karę:
a) upomnienia,
b) kary finansowej,
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c) nagany,
d) zawieszenia w prawach członkostwa na okres 1 - 3 lat,
61. Strony sporu powinny dobrowolnie zastosować się do orzeczenia Komisji Etyki.
62. Od orzeczenia Komisji Etyki służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Komisji Etyki za
pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.
63. Przewodniczący Komisji Etyki ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu
i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
64. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Komisji Etyki, Komisji Naukowej
i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze
uzupełnienia składu. 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.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
65. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
66. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
67. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
68. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd w formie uchwały.
69. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub dwóch
członków Zarządu, w tym sekretarza lub skarbnika, działających łącznie.
70. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do
sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku
publicznego.
71. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
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d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
72. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
73. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
74. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

8

