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STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT 
 
 

Preambuła 
 
Powołuje się Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, zwane dalej Towarzystwem.  
 
 

Art.1 

Nazwa i logo 
 

§. 1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. 
 

§. 2 
 

Nazwa i logo Towarzystwa są prawnie zastrzeżone. 
 

§. 3 
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt używa nazwy skróconej PTPG. 

 
§. 4 

 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest  stowarzyszeniem psychoterapeutów (Gestalt). 
 
 

Art.2 

Teren działania i siedziba 
 
Terenem działania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej a siedzibą miasto Kraków. 

 

Art.3 
 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt może być członkiem krajowych i zagranicznych 
stowarzyszeń o podobnym charakterze, a w szczególności Europejskiego Towarzystwa Terapii 
Gestalt - European Association for Gestalt Therapy (EAGT). 
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Art.4 
 

§.1 
 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt opiera swoją działalność na pracy społecznej 
członków, a do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników. 
 

§.2 
 
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. 
 
 

Art.5 

Cele Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt 
 
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt realizuje następujące cele: 

1. Promowanie humanistycznej i społecznej ideologii psychoterapii Gestalt. 
2. Promowanie terapii Gestalt dla dobra publicznego. 
3. Dbałość o zachowanie treści i tradycji psychoterapii Gestalt. 
4. Dbałość o rozwój teorii i praktyki psychoterapii Gestalt. 
5. Wspieranie wymiany i wspólnych działań dotyczących kwestii zawodowych 

psychoterapeutów Gestalt w Polsce i zagranicą. 
6. Wspieranie różnych prądów w psychoterapii Gestalt i kontaktów zawodowych miedzy 

ich przedstawicielami. 
7. Wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii i praktyki psychoterapii 

Gestalt. 
8. Wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na 

płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. 
9. Upowszechnianie standardów szkolenia i dalszego dokształcania psychoterapeutów 

Gestalt w Polsce zgodnie ze standardami EAGT. 
10. Podejmowanie działań zmierzających do zagwarantowania wysokiej, jakości 

psychoterapii Gestalt w Polsce. 
11. Wspieranie indywidualnego oblicza instytutów kształcących psychoterapeutów, Gestalt 

w Polsce. 
12. Promowanie wysokich standardów uprawiania psychoterapii, etyki zawodowej i szkoleń 

w zakresie psychoterapii Gestalt. 
13. Upowszechnianie w Polsce certyfikatu EAGT oraz wspieranie polskich psychoterapeutów 

w uzyskiwaniu tego certyfikatu. 
14. Popieranie wysokiej, jakości usług w dziedzinie psychoterapii, profilaktyki, wychowania, 

doradztwa, szkolenia i superwizji opartych na zasadach psychoterapii Gestalt. 
15. Wspieranie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami i grupami zawodowymi. 
16. Tworzenie forum do wymiany doświadczeń, wspólnych działań i badań naukowych dla 

psychoterapeutów pracujących w konwencji Gestalt, psychoterapeutów szkolących się 
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w tym podejściu, ośrodków prowadzących psychoterapię i instytucji szkolących 
psychoterapeutów Gestalt.  

17. Dbałość o etykę zawodową, zapewnienie i przestrzeganie standardów szkoleniowych i 
programowych psychoterapii Gestalt oraz zgodność tych standardów z wymaganiami 
Unii Europejskiej, a w szczególności EAGT – European Association for Gestalt Therapy.  

18.  Dbałość o zachowanie i rozbudowywanie podstaw filozoficznych, społecznych, 
etycznych i merytorycznych psychoterapii Gestalt. 

 
 

Art.6 

Sposoby i środki realizacji celów statutowych 
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wypracowanie i ustalenie standardów szkolenia psychoterapeutów Gestalt, zgodnych ze 
standardami EAGT. 

2. Wspieranie rozwoju zawodowego i integracji środowiska psychoterapeutów Gestalt. 
3. Dbałość o wysoką, jakość szkolenia psychoterapeutów Gestalt w Polsce. 
4. Współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, oświatowymi i zdrowotnymi 

w dziedzinie terapii Gestalt. 
5. Organizowanie sesji naukowych, konferencji i wykładów. 
6. Działalność wydawniczą i popularyzatorską. 
7. Inspirowanie i promowanie badań naukowych w dziedzinie terapii Gestalt. 
8. Dbałość o wysokie standardy praktyki zawodowej i etyki psychoterapii Gestalt w Polsce. 

 

Art.7 

Członkostwo 
 

§.1 
 

Członkowie Towarzystwa mogą mieć status członka: 
1. Zwyczajnego, 
2. Nadzwyczajnego, 
3. Wspierającego, 
4. Honorowego, 
5. Pełnego. 

 
§.2 

 
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się wyższym wykształceniem, 
wyszkolona w psychoterapii Gestalt, posiadająca certyfikat lub inną formę potwierdzenia 
umiejętności zawodowych, rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych lub pełnych. 
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§.3 
 

1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba zainteresowana celami Towarzystwa, 
będąca w trakcie szkolenia lub wyszkolona w terapii Gestalt, a także studenci pragnący 
kształcić się w psychoterapii.  

2. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa z wyjątkiem biernego prawa 
wyborczego. 

 
§.4 

 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub organizacja deklarująca finansowe 
lub merytoryczne wsparcie dla celów Towarzystwa. Tytuł ten jest przyznawany przez 
Zarząd osobom fizycznym lub prawnym, które swoim działaniem lub finansowo promują 
cele Towarzystwa. 

2. Członkowie wspierający nie mają prawa głosowania i praw wyborczych. 
 

 
§.5 

 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla psychoterapii 

Gestalt w Polsce. 
2. Członkowstwo honorowe przyznaje Zarząd w drodze uchwały. 
3. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, nie ma 

obowiązku opłacania składek. 
4. Członkostwo honorowe może zostać nadane obywatelowi innego państwa w uznaniu 

jego osiągnięć w dziedzinie psychoterapii lub zasług dla psychoterapii Gestalt w Polsce. 
 

 
§.6 

 
1. Członkiem pełnym może zostać osoba będąca członkiem zwyczajnym Polskiego 

Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, wyszkolona w psychoterapii Gestalt na poziomie 
zgodnym ze standardami szkolenia uznawanymi przez Europejskie Stowarzyszenie 
Terapii Gestalt (EAGT), która udokumentowała swoje wyszkolenie przed Komisją ds. 
Akredytacji i Certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i otrzymała 
certyfikat psychoterapeuty wydany przez PTPG.  

2.  Członek pełny posiada bierne i czynne prawo wyborcze. 
3.  Pełne członkowstwo nadaje Zarząd PTPG w drodze uchwały. 

 
 

§.7 
 
Członków Towarzystwa przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej 
rekomendacji dwóch członków zwyczajnych lub pełnych. 
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§.8  
Prawa i obowiązki członków 

 
1. Członkowie Towarzystwa obowiązani są do: 

a. Udziału w realizacji celów Towarzystwa, 
b. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz, 
c. Przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 

Gestalt, 
d. Systematycznego opłacania składek. 

 
2. Członkowie Towarzystwa mają prawo do: 

a. Uczestniczenia w działalności statutowej Towarzystwa, 
b. Zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zgromadzeniu, 
c. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu, 
d. Wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa, 
e. Wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd, 
f. Informacji o aktualnej działalności Towarzystwa, 
g. Pierwszeństwa udziału w przedsięwzięciach Towarzystwa, 
h. Zniżek w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Towarzystwo. 

 
 

§.9 
Utrata członkostwa 

 
Utrata członkostwa może nastąpić na skutek: 

1. Oświadczenia członka o wystąpieniu z Towarzystwa złożonego Zarządowi na piśmie. 
2. Uchwały Zarządu: 

a. o wykreśleniu z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich, 
b. o stwierdzeniu nieprawdziwości informacji o posiadanych kwalifikacjach 

zawodowych, podanych w deklaracji członkowskiej w przypadku, gdy podanie 
prawdziwych uniemożliwiałoby członkostwo, 

c. podjętej na wniosek Komisji Deontologicznej, w razie stwierdzenia przez tę 
Komisję naruszenia Kodeksu Etycznego PTPG lub działania na szkodę 
Towarzystwa. 

 
3. Śmierci członka. 
4. Utrata członkostwa wspierającego następuję na podstawie uchwały Zarządu, podjętej 
wówczas, gdy członek wspierający zaprzestał wspierania celów Towarzystwa. 

 

Art. 8 

Władze i organy stałe Towarzystwa 
 

§.1 
 

Władzami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt są: 
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1. Walne Zgromadzenie 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
4. Komisja Deontologiczna 
5. Komisja ds. Standardów Szkolenia 
6. Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji 
7. Komisja Naukowa 

§.2 
 

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy: 

a. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Deontologicznej, Komisji ds. 
Akredytacji i Certyfikacji, Komisji ds. Standardów Szkolenia oraz Komisji 
Naukowej. 

b. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu. 
c. Ustalanie kierunków polityki Towarzystwa. 
d. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 
e. Podejmowanie decyzji w sprawach przewidzianych Statutem. 

 
3. Głosowanie w sprawach personalnych jest zawsze tajne.   

 
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie pełni, zwyczajni i 

nadzwyczajni.  
5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Informacja o terminie i miejscu 

Zgromadzenia musi być rozesłana do członków nie później niż 3 tygodnie przed jego 
terminem. 

6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile statut nie 
stanowi inaczej. W razie braku quorum Walne Zgromadzenie obraduje w drugim 
terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

 
§.3 

 
1. Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.  
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 
4. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, a także w stosunkach między 

Towarzystwem a jego członkami. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń woli 
w imieniu Towarzystwa. 

5. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi zakończenie członkostwa Prezesa, to jego obowiązki 
przejmuje jeden z Wiceprezesów, zgodnie z uchwałą Zarządu. 

6. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi ustanie członkostwa któregoś z członków Zarządu, na 
jego miejsce Zarząd powołuje zastępcę, sprawującego funkcję do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. 

7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 
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8. Komisje, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, informują Zarząd o przebiegu swoich prac 
nie rzadziej niż raz na kwartał. Z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej członkowie Zarządu 
mają możliwość uczestniczenia w pracach Komisji.  

9. Z wyłączeniem Komisji, których członkowie powoływani są zgodnie ze Statutem przez 
Walne Zgromadzenie, Zarząd powołuje grupy robocze, grupy projektowe i inne zespoły 
według potrzeb Towarzystwa. 

10. Wszystkie grupy robocze, grupy projektowe i inne zespoły podlegają Zarządowi i ściśle z 
nim współpracują.   
 

§.4 
 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 
 

§.5 
 

Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań upoważniony jest Prezes wraz z 
innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu. 
 

§.6 
 

Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe podpisane przez 
Skarbnika. 

 
§.7 

 
Zarząd może utworzyć biuro, którego pracą kieruje Sekretarz Generalny, zgodnie z wytycznymi 
Zarządu. 
 

§.8 
 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, które spośród siebie wybierają 

Przewodniczącego. 
3. Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrola działalności Towarzystwa. 
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykła większością głosów przy obecności, co 

najmniej trzech członków 
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata 
6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
§.9 

 
1. Komisja Deontologiczna składa się z 3-5 członków zwyczajnych lub pełnych, wybranych 

przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają 
Przewodniczącego. 
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2. Komisja Deontologiczna orzeka o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu 
Etycznego i celami Towarzystwa. 

3. Komisja Deontologiczna rozstrzyga konflikty między członkami. 
4. Komisja Deontologiczna może wnioskować do Zarządu o wykluczenie członka z 

Towarzystwa. 
5. Regulamin działania Komisji Deontologicznej uchwalany jest przez Zarząd. 
6. Komisja Deontologiczna rozpatruje skargi pacjentów zgodnie z procedurą skarg i zażaleń 

uchwalonej przez Zarząd. 
7. Komisja Deontologiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 

trzech członków Komisji. 
8. Uzupełnienie składu Komisji Deontologicznej następuje uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 
 

§.10 
1. Komisja ds. Standardów Szkolenia jest stałym organem Towarzystwa 
2. Komisja ds. Standardów Szkolenia składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, które spośród siebie wybierają przewodniczącego. 
3. W skład Komisji ds. Standardów Szkolenia wchodzą członkowie zwyczajni lub pełni 

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, posiadający co najmniej 8 letnią praktykę 
jako psychoterapeuci oraz mający doświadczenie w nauczaniu  psychoterapii Gestalt i 
posiadający certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt lub 
certyfikat superwizora innego Towarzystwa, polskiego lub zagranicznego, zrzeszającego 
psychoterapeutów Gestalt lub prowadzący działalność naukową i akademicką. 

4. Kadencja Komisji ds. Standardów Szkolenia  trwa 3 lata.  
5. Regulamin Komisji ds. Standardów Szkolenia uchwala Zarząd. 
6. Komisja ds. Standardów Szkolenia realizuje cele statutowe Towarzystwa, związane ze 

standardami szkolenia psychoterapeutów Gestalt, oraz inne określone w regulaminie i 
dba o zgodność tych standardów ze standardami EAGT. 

7. Komisja ds. Standardów Szkolenia podejmuje uchwały zwykła większością głosów przy 
obecności co najmniej trzech członków. 

8. Uzupełnienie składu Komisji ds. Standardów Szkolenia następuje uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§.11 

 
1. Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji składa się z 3 – 5 członków i jest stałym organem 

Towarzystwa, powoływanym przez Walne Zgromadzenie. 
2. Do składu Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji mogą zostać powołani wyłącznie 

członkowie zwyczajni lub pełni, posiadający minimum 8 letnie doświadczenie w 
psychoterapii Gestalt oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 
Gestalt lub certyfikat superwizora innego Towarzystwa, polskiego lub zagranicznego 
zrzeszającego psychoterapeutów Gestalt. 

3. Kadencja Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji trwa 3 lata. 
4. Regulamin Komisji uchwala Zarząd. 
5. Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej trzech członków. 
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6. Uzupełnienie składu Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji następuje uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. 

7. Do kompetencji Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji należy:  
a. prowadzenie procedury akredytacyjnej i wnioskowanie do Zarządu o przyznanie  

akredytacji lub przedłużenie akredytacji ośrodkom szkolącym psychoterapeutów 
Gestalt, 

b. przeprowadzenie procedury certyfikacyjnej, 
c. nadawanie i przedłużanie ważności certyfikatów psychoterapeutom,   
d. nadawanie i przedłużanie ważności certyfikatów superwizorom.  

 
 

§.12 
 

1. Komisja Naukowa jest stałym organem Towarzystwa 
2. Komisja Naukowa składa się z co najmniej 3 członków zwyczajnych lub pełnych 

posiadających doświadczenie naukowe, wybranych przez Walne Zgromadzenie w 
głosowaniu tajnym, i którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego. 

3. Komisja Naukowa opiniuje jakość merytoryczną wniosków i projektów badawczych, 
publikacji naukowych, konferencji naukowych oraz patronatów realizowanych lub 
sygnowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. 

4. Komisja Naukowa może wnioskować do Zarządu o realizację wniosków i projektów 
badawczych, publikacji naukowych, konferencji naukowych oraz patronatów 
realizowanych lub sygnowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. 

5. Komisja Naukowa przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 3 członków. 

6. Uzupełnienie składu Komisji Naukowej następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. 

7. Kadencja Komisji Naukowej trwa 3 lata. 
 

 
Art.9 

Majątek Towarzystwa 
 

§.1 
 
Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z 
ofiarności publicznej.  
 

§.2 
 
Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i 
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 
 

§.3 
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Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków. 

 
Art.10 

Zmiany statutu Towarzystwa. 
 

Zmiany statutu wnioskowane są przez Zarząd lub na podstawie pisemnego wniosku 
piętnastu członków Towarzystwa, uchwalane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków 
Towarzystwa. 

 
Art.11 

Rozwiązanie Towarzystwa 
 

§.1 
 
Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie, przy obecności, co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów, wyznaczając 1-3 
likwidatorów. 
 

§.2 
 
Majątek likwidowanego stowarzyszenia przekazywany jest na cele zgodne z celami 
statutowymi, wskazane w uchwale o rozwiązaniu. 
 

Art.12 

Przepisy przejściowe 
 

§.1 
 
Pierwsze Walne Zgromadzenie musi się odbyć nie później niż w 3 miesiące po zarejestrowaniu 
stowarzyszenia w sądzie. 


