
Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

w sprawie

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Psychoterapii  Gestalt  z  siedzibą  w  Krakowie  [dalej:
„PTPG”],  uprzejmie  zawiadamia  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia  PTPG,  które
odbędzie się w dniu 11 września 2022 r.  o godz. 10:30 w Warszawie w Budynku Giełdy
Papierów Wartościowych,  przy  ul.  Książęcej  4  (wejście  od  ul.  Książęcej)  i  serdecznie
zaprasza  się  wszystkich  uprawnionych  członków PTPG do wzięcia  w nim udziału.  W
przypadku braku stawienia się większości uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym
Zgromadzeniu  PTPG  w  terminie,  o którym  mowa  powyżej,  kolejny  termin  Walnego
Zgromadzenia PTPG wyznacza się na godzinę: 11:00, w tym samym dniu i w tym samym
miejscu.

Zarząd PTPG zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTPG z następującym porządkiem
obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG;

3. Stwierdzenie  przez  Przewodniczącego  prawidłowości  zwołania  Walnego
Zgromadzenia PTPG oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie zgłoszeń, wybór oraz powzięcie uchwały w sprawie Wyboru Komisji
Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie zgłoszeń, wybór oraz powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji
Uchwał i Wniosków;

6. Przyjęcie  zgłoszeń,  wybór  oraz  powzięcie  uchwały  w  sprawie  wyboru
Protokolanta Walnego Zgromadzenia PTPG;

7. Powzięcie uchwały o przyjęciu porządku obrad Walnego Zgromadzenia PTPG;

8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego PTPG za okres od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r oraz powzięcie uchwały w sprawie jego
zatwierdzenia;

9. Przedstawienie  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  PTPG  za  okres  od  1
stycznia  2021  r.  do  31  grudnia  2021  r.  oraz  powzięcie  uchwały  w  sprawie
przyjęcia tego sprawozdania;

10. Przedstawienie  przez  Komisję  Rewizyjną  wniosku  o  udzielenie  absolutorium
Zarządowi PTPG z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;



11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu PTPG
absolutorium z wykonywania  przez  nich  obowiązków za  okres  od 1 stycznia
2021 do 31 grudnia 2021 r.;

12. Przedstawienie  przez  Komisję  Rewizyjną  PTPG  sprawozdania  z  działalności
Komisji Rewizyjnej PTPG za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

13. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej  PTPG za okres od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.  oraz
udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków w tym okresie;

14. Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Deontologicznej  PTPG  z
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

15. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji
Deontologicznej PTPG za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz
udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków w tym okresie;

16. Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Akredytacji  i  Certyfikacji
PTPG z okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

17. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji
Akredytacji i Certyfikacji PTPG za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.  oraz  udzielenia  jej  poszczególnym członkom absolutorium z  wykonywania
przez nich obowiązków w tym okresie;

18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Naukowej PTPG z okres od
1 stycznia 2021  r. do 31 grudnia 2021 r.;

19. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji
Naukowej  PTPG za  okres  od 1  stycznia  2021 r.  do  31 grudnia  2021 r.  oraz
udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków w tym okresie;

20. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PTPG osiągniętego w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

21. Powzięcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  składek  członkowskich  w
PTPG;

22. Przedstawienie wniosków i uchwał do Komisji Uchwał i Wniosków;

23. Sprawy różne;

24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uwagi i informacje dodatkowe:

Zarząd PTPG uprzejmie informuje, iż w razie wprowadzenia przez odpowiednie organy
sanitarne obostrzeń lub innych wymagań co do odbywania się zgromadzeń, wówczas



podczas  Walnego  Zgromadzenia  PTPG  obowiązywać  będą  stosowne  wytyczne  w
zakresie ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa.

Dla usprawnienia przebiegu Walnego Zgromadzenia PTPG:

1. podczas  rejestracji  uczestników  Walnego  Zgromadzenia  PTPG  uczestnik  tego
zgromadzenia okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem w sposób, który umożliwia
jego odczytanie;

2. oryginał  pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania  innego członka
PTPG  (o  ile  zostało  udzielone),  należy  przekazać  osobie  rejestrującej.  Do
zaproszenia  został  dołączony  wzór  pełnomocnictwa,  z  podanym  numerem
telefonu do osoby udzielającej pełnomocnictwa celem ewentualnej weryfikacji.
Pełnomocnictwa zostają w dokumentacji PTPG.

Zarząd PTPG uprzejmie przypomina także o przysługującym uprawnieniu do pisemnego
upoważnienia  innego  członka  PTPG  do  reprezentowania  w  Walnym  Zgromadzeniu
PTPG.  W  załączeniu  do  niniejszego  zaproszenia  została  udostępniona  proponowana
treść  pełnomocnictwa,  które  powinno  być  udzielone  w formie  pisemnej,  zaś  jego
oryginał przekazany najpóźniej w dniu przedmiotowego Walnego Zgromadzenia PTPG.

__________________

Załączniki:

1. Wzór pełnomocnictwa
2. Klauzula  informacyjna  dla  członków  Polskiego  Towarzystwa  Psychoterapii

Gestalt będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników członków będących
osobami fizycznymi



PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PSYCHOTERPAII GESTALT

Ja, niżej podpisany/a_________________________________________________, zamieszkały/
a  w  ___________________  przy  ul.  _____________________________  legitymujący/a  się
dowodem  osobistym  seria  _________________________  numer  ____________________
ważnym do dnia ______________________, 
nr. telefonu do kontaktu: +48 _____________________ 

będąc  członkiem  Zwyczajnym/Nadzwyczajnym/Honorowym/Pełnym*  Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Gestat („PTPG”) oraz będąc uprawnionym do udziału
w Walnym Zgromadzeniu PTPG

niniejszym upoważniam 
  
Pana  /  Panią  __________________________________________  zamieszkałego/
zamieszkałą  w  __________________  przy  ul.  __________________________
legitymującego/legitymującą się  dowodem osobistym seria  ____________________
numer ____________________ ważnym do dnia ______________________, 

Będącą/ego członkiem PTPG 

do udziału  w moim imieniu  w Walnym Zgromadzeniu PTPG,  zwołanym przez
Zarząd PTPG na dzień 11 września  2022 na  godzinę 10:30 w Warszawie,  lub
kolejny  termin  na  godzinę  11:00  oraz  do  wykonywania  prawa  głosu  we
wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia, a także do
składania  podczas  Zgromadzenia  w  moim  imieniu  wszelkich  wniosków,
wyjaśnień,  jak  również  do  żądania  wyjaśnień  (za  wyjątkiem spraw w  których
zgodnie ze Statutem oraz regulacjami PTPG nie mogę wykonywać praw) oraz
podpisania listy obecności.

Pełnomocnictwo  jest  ważne  do  dnia  zakończenia  Zwyczajnego  Walnego
Zgromadzenia PTPG, które zostało zwołane na dzień 11 września 2022 roku.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. 

_______________________ 

Data / Podpis

* niepotrzebne skreślić.





Klauzula informacyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt 
będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników członków będących osobami

fizycznymi

1. Polskie  Towarzystwo  Psychoterapii  Gestalt  z  siedzibą  w  Krakowie,
stowarzyszenie  wpisane  do  rejestru  przedsiębiorców  i  rejestru  stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w  Krakowie Wydział XI  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS:  0000234408,  NIP:  6792862073,  REGON:  120091320 [dalej
również jako „PTPG” lub  „Stowarzyszenie”] informuje, że jest administratorem
danych osobowych członków Stowarzyszenia będących osobami fizycznymi oraz
pełnomocników członków Stowarzyszenia, będących osobami fizycznymi, którzy
uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status
członka  PTPG lub  pełnomocnika  członka  PTPG,  którzy  zażądali  udostępnienia
listy członków Stowarzyszenia uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym  Zgromadzeniu  Stowarzyszenia  lub  listy  członków  Stowarzyszenia
obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów
wniosków  w  sprawach  objętych  porządkiem  obrad  Walnego  Zgromadzenia,
wniosek  o  umieszczenie  spraw  w  porządku  obrad  zwołanego  Walnego
Zgromadzenia  lub  przedłożyli  projekt  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  (dalej:
łącznie Członkowie). 

2. Do kontaktu w sprawie ochrony danych w PTPG służy następujący adres email:
maciej.jankiewicz@gestaltpolska.org.pl. 

3. Dane osobowe Członków są pozyskiwane z listy członków PTPG, z dokumentacji
w uzyskanej w procedurze certyfikacji i certyfikacji, deklaracji członkowskich oraz
są  przesyłane  przez  Członków,  pełnomocników  i  ich  przedstawicieli  w
 szczególności  w  związku  z  koniecznością  wykazania  statusu  członka
Stowarzyszenia, posiadania prawa głosu lub prawa reprezentowania Członka. 

4. Dane  osobowe  Członków  przetwarzane  są  w  celu  przeprowadzenia  Walnego
Zgromadzenia PTPG, w tym w celu realizacji obowiązku udostępnienia Członkom
listy członków na ich żądanie. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Członków w celu wskazanym powyżej
jest: 

a) wypełnienie  obowiązków  prawnych  (art.  6  ust.  1  lit.  c  ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych)  [dalej:
„RODO”] (Dz.U.UE.L.2016.119.1), związanych z m.in. z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261)
oraz § 11 ust. 1, § 12 ust. 2 i 3, § 13 ust. 3, § 14 ust. 3, § 16, § 17, § 18 Statutu
Stowarzyszenia oraz § 12 § 15, § 16, § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia 

mailto:maciej.jankiewicz@gestaltpolska.org.pl


b) prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

6. Dane  Członków  mogą  być  ujawniane  przez  PTPG  podmiotom  z  nim
współpracującym, w   szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie
realizacji  obowiązków przeprowadzenia  Walnego Zgromadzenia  w tym usługi
informatyczne,  usługi  ochrony  usługi  prawne  oraz  Członkom,  którzy  złożą
żądanie przeglądania listy członków, wydania odpisu takiej  listy lub przesłania
listy pocztą elektroniczną. 

7. Dane  Członków  będą  przechowywane  przez  okres  4  (czterech)  lat  od  daty
Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenia,  na  które  zostały  przygotowane,  a  w
przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.

8. Dane Członków nie będą przekazywane poza granice RP.  Dane Członków nie
będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

9. Członkowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania, 

 prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, -

 prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Stowarzyszenia
danych  osobowych,  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym
formacie  informatycznym  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego.
Członek  może  przesłać  te  dane  innemu  administratorowi  danych  lub
zażądać,  aby Stowarzyszenie przesłało  dane do innego administratora.
Jednakże  Stowarzyszenie  uczyni  to,  tylko  jeśli  takie  przesłanie  jest
technicznie  możliwe.  Prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych
przysługuje  tylko  co  do  tych  danych  przetwarzanych  na  podstawie
umowy, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -- w przypadkach,
kiedy Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
swojego  prawnie  uzasadnionego  interesu;  sprzeciw  można  wyrazić  ze
względu  na  szczególną  sytuację  na  adres  poczty  elektronicznej:
maciej.jankiewicz@gestaltpolska.org.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia
z  dopiskiem „DANE OSOBOWE”,

10. Członkowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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