Warszawa, dnia 3 września 2021 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 25 września 2021 r.
o godz. 10:30 w Warszawie w budynku „Centrum Giełdowego” znajdującym się przy ul. Książęcej 4,
00- 498 Warszawa, w sali Imperium (wejście „C”) 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 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r oraz powzięcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9.

Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za okres od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1.01.2021 do końca kadencji oraz powzięcie uchwały w
sprawie przyjęcia tego sprawozdania.

10. Podsumowanie kadencji Zarządu.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PTPG
z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu PTPG absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia
ws. dokumentacji Komisji Certyfikacji i Akredytacji PTPG.
13. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną PTPG sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
PTPG za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTPG za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Deontologicznej
PTPG za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz udzielenia jej poszczególnym
członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.
15. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PTPG oraz uzyskanie ich
zgody na pełnienie tej funkcji.
16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania wybranego w głosowaniu kandydata do pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu PTPG.
17. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji w pozostałych organach statutowych
PTPG (oraz uzyskanie ich zgody na pełnienie tej funkcji) w następującej kolejności:
a. Czterech członków Zarządu PTPG tj.:
i. Dwóch Wiceprezesów Zarządu PTPG,
ii. Sekretarza Generalnego PTPG,
iii. Skarbnika PTPG,
b. od trzech do pięciu Członków Komisji Rewizyjnej PTPG,
c. od trzech do pięciu Członków Komisji Deontologiczna PTPG,
d. od trzech do pięciu Członków Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG,
e. co najmniej trzech Członków Komisji Naukowej PTPG,
f.

od trzech do pięciu Członków Komisji ds. Standardów Szkolenia PTPG.

18. Powzięcie uchwał w sprawie powołania wybranych w głosowaniu kandydatów do pełnienia
funkcji w organach statutowych PTPG w zakresie oraz w kolejności wskazanej w pkt 16
powyżej.
19. Przedstawienie wniosków i uchwał do Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd PTPG uprzejmie informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia PTPG obowiązywać będą
wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym:
1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PTPG może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez
objawów chorobowych podobnych z objawami COVID-19. W przypadku wystąpienia
niepokojących objawów w dniu Walnego Zgromadzenia PTPG, uczestnik tego zgromadzenia
nie powinien na nie przychodzić i powinien pozostać w domu lub postępować zgodnie z
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia, a także niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem
zakaźnym. W razie pogorszenia się stanu zdrowia uczestnik powinien zadzwonić pod nr 999
lub 112 i poinformować o swoich objawach.
2. Uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu PTPG nie może w nim uczestniczyć, jeżeli
jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, uczestnik może zostać wykluczony z udziału Walnym Zgromadzeniu
PTPG oraz zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie właściwych służb pod numerem telefonu 999 lub 112.
4. Prosimy by w miejscu rejestracji uczestników oraz w pobliżu sali nie przebywały osoby
towarzyszące.
5. Podczas Walnego Zgromadzenia nie będą zapewnione szatnie, a każdy uczestnik przechowuje
swoje okrycia wierzchnie oraz torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca (odzież
wierzchnia np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom
trzecim.
6. Na Walnym Zgromadzeniu nie przewiduje się zapewnienia wody pitnej lub posiłków. Uczestnik
może przynieść na Walne Zgromadzenie własne napoje i przekąski, z tym zastrzeżeniem, że ich
spożywanie może odbywać się przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.
7. Czekając na wejście do sali w budynku (w którym znajduje się sala obrad Walnego
Zgromadzenia), uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu (co najmniej 1,5m) oraz
używania środków ochrony osobistej w tym zakrycia ust i nosa maseczką.
8. Na teren obiektu (na którym znajduje się sala obrad Walnego Zgromadzenia) mogą wejść
wyłączenie osoby z zakrytymi maseczką ustami oraz nosem. Obowiązek zakrywania ust i nosa
obowiązuje na terenie całego obiektu.
9. Podczas rejestracji uczestników Walnego Zgromadzenia PTPG uczestnik tego zgromadzenia
okazuje dowód tożsamości ze zdjęciem w sposób, który umożliwia jego odczytanie bez
kontaktu fizycznego z dokumentem. 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 weryfikacji. Pełnomocnictwa zostają w
dokumentacji PTPG.
10. Podczas wpuszczania uczestników do Sali obrad lub potwierdzania obecności na liście
obecności osoba upoważniona przez Zarząd PTPG może poprosić uczestnika Walnego
Zgromadzenia PTPG o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
11. Uczestnicy wchodzą do Sali obrad pojedynczo przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od
innych osób. Przed wejściem na salę obrad obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
W pozostałych nieuregulowanych przypadkach zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z ewentualnymi zmianami) oraz
wytyczne lub zalecenia Ministra Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach https://www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
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.
Zarząd PTPG zastrzega, sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub odwołania
terminu obrad Walnego Zgromadzenia PTPG, w przypadku wydania zaleceń lub wprowadzenia
ograniczeń przez odpowiednie organy.

__________________
Załączniki:
1. Wzór pełnomocnictwa

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
______________________,
Będącego członkiem PTPG
do udziału w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu PTPG, zwołanym
przez Zarząd PTPG na dzień 25 września 2021 roku na godzinę 10:30 w
Warszawie, w budynku „Centrum Giełdowego” przy ul. Książęcej 4, 00- 498
Warszawa, w sali Imperium (wejście „C”) 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 25 września 2021
roku.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
_______________________
Data / Podpis
* niepotrzebne skreślić.

