Rozdział I: część ogólna
§1

1.Stowarzyszenie prowadzone będzie pod nazwą Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
3.Stowarzyszenie tworzą osoby, które przystąpiły do Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym
Statucie.
4.Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie wyłącza to współpracy z instytucjami,
organizacjami i podmiotami zagranicznymi.
5.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
6.Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.Działalność Stowarzyszenia nie
jest obliczona na zysk, ale na prowadzenie działalności naukowej i praktyki psychologicznej.

Rozdział II: Cele Stowarzyszenia i ich realizacja
§1
1.Celem Stowarzyszenia jest:
1.Zdobycie wiedzy o hipnozie oraz jej zastosowaniu w terapii.
2.Działanie na rzecz promocji hipnoterapii ze szczególnym uwzględnieniem hipnozy analitycznej.
3.Propagowanie zasad etycznych, w tym szczególnie zasad przestrzegania tajemnicy lekarskiej i zasady
informowania osoby hipnotyzowanej o istocie i założeniach hipnozy.
4.Propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej hipnozy i hipnoterapii.
5.Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy ośrodkami badawczymi. Pomoc istniejącym ośrodkom
psychoterapeutycznym stosującym hipnozę.
6.Wytyczanie standardów hipnoterapii i wydawanie certyfikatów hipnoterapeuty analitycznego.

§2

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.Prowadzenie naukowych badań nad hipnozą.
2.Prowadzenie badań nad zastosowaniem hipnozy w terapii.
3.Prowadzenie i organizowanie szkoleń i kursów z zakresu wiedzy o hipnozie i hipnoterapii.
4.Propagowanie w środowisku medycznym środowisku psychologów wiedzy o hipnozie i hipnoterapii ze
szczególnym uwzględnieniem hipnozy analitycznej.
5.Organizowanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami terapeutycznymi stosującymi w celach
psychoterapeutycznych hipnozę. Organizowanie wizytacji i uczestnictwa w pracy innych ośrodków
psychoterapeutycznych.
6.Pomoc w opracowywaniu prac magisterskich i naukowych związanych z hipnozą i hipnoterapią
7.Organizowanie seminariów naukowych.
8.Powoływanie i organizowanie ośrodków psychoterapeutycznych stosujących hipnozę.
9.Publikowanie materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, informacyjnych w formie drukowanej oraz
elektronicznej.
10.Organizowanie konkursów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez kulturalnych i
promocyjnych.

Rozdział III: członkowie
§1

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, który:
Ukończył zalecany przez Zarząd Stowarzyszenia cykl kształcenia lub posiada kwalifikacje uznane przez Zarząd
Stowarzyszenia.

§2
1.>Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne, instytucje i osoby prawne deklarujące
pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową lub pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia.

§3

1.Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się w
dziedzinie badań nad hipnozą lub hipnoterapią.
2.Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja wspomagająca
działalność Stowarzyszenia i posiadająca listy polecające od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§4

1.Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkiem
Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami tego Statutu.

§5

1.Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (zwyczajnych, wspierających, nadzwyczajnych) dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę
urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz, gdy chodzi o osoby prawne
(instytucje) zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2.Osoby prawne reprezentowane są w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd
powiadamia zainteresowanego pisemnie.
4.Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia
stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o rejestracji Stowarzyszenia.

§6
Uprawnienia członków Stowarzyszenia.

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1.Uczestniczyć w seminariach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności
Stowarzyszenia,
2.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3.Brać udział w Walnym Zebraniu,
4.Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
5.Brać udział, na zasadach określonych przez organizatorów, w konferencjach, szkoleniach i innych< formach
działalności Stowarzyszenia.
2.Członkowie wspierający i nadzwyczajni mogą:
1.Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
2.Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
3.Brać udział na zasadach określonych przez organizatorów, w konferencjach, szkoleniach i innych formach
działalności Stowarzyszenia.

§7
1.Obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1.Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2.Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3.Stosować się do Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4.Opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełnić inne zadeklarowane świadczenia na
rzecz Stowarzyszenia.

§8

1.Składka.
Wysokość składki rocznej ustala Walne Zebranie.

§9

1.Ustanie członkowstwa.
Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.Śmierci członka (likwidacji instytucji, utraty osobowości prawnej),
2.Wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3.Wykreślenia z listy członków,
4.Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 10

Wykreślenie z listy członków.
1.Pozbawienie członkowstwa poprzez wykreślenie z listy członków może nastąpić jeżeli członek nie spełnia
wymagań ustawowych, zalega z płatnością składek i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia, w sposób
zawiniony narusza inne obowiązki statutowe, utracił zdrowie w stopniu uniemożliwiającym stosowanie hipnozy i
hipnoterapii.
2.Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać, w ciągu 30
dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania.

§ 11
1.W razie ustania członkowstwa nie dochodzi do żadnych rozliczeń między byłym członkiem lub jego następcą
prawnym a Stowarzyszeniem.

§ 12
1.Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i nadzwyczajnych.

Rozdział IV - władze Towarzystwa
§1

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§2

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.
2.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
za okres objęty sprawozdaniem.
3.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.Dokonywanie zmian w Statucie.
5.Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6.Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz
Stowarzyszenia.

§3

Organizacja Walnego Zebrania

1.Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i poświęcone w szczególności sprawom
rozdziału IV §2.
2.Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i
proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
3.Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony
4.Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1.W pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków (delegatów)
2.W drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków,
3.Jednakże uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu
bierze udział co najmniej połowa członków (delegatów).
5.Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy
za i przeciw uchwale,
6.Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej
2/3 obecnych członków,
7.Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, oprócz wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§4
1.Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia określających sprawy
wymagające rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać
również Zarząd z własnej inicjatywy,
2.Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania,
albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 30 dni od upłynięcia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane
przez Komisję Rewizyjną.

§5
Zebranie Delegatów.
1.Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia nie licząc członków wspierających przekroczy 100 osób, Walne Zebranie
zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja
delegatów trwa 1 rok. Jeden delegat jest wybierany na trzech członków. Regulamin wyboru delegatów ustali
Zarząd.

§6

Zarząd
1.W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i jeden do trzech członków. O
składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
2.Wyboru członków dokonuje się spośród kandydatów członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub
pisemną zgodę na kandydowanie.
3.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
4.Do kompetencji Zarządu należy:
1.Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3.Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4.Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia,
5.Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
6.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7.Podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania uchwał w sprawie składek członkowskich,
8.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9.Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
10.Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
5.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
7.Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
8.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§7
Komisja Rewizyjna
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1.Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2.Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
3.Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
4.Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
5.Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
3.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
4.Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa
regulamin Komisji.
5.Uchwały są podejmowane większością głosów, przy obecności minimum 50% członków Komisji.

§8

Tryb wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
1.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba,
że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§9

Kadencja.
1.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Zebrania Delegatów trwa dwa lata.

§ 10

Ustanie członkowstwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.
1.Członkowstwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1.Upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji określanej w 8, uważa się złożenie sprawozdania na
Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
2.Ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu,
3.Zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4.Odwołania się przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej może to nastąpić
bezwzględną liczbą głosów.
2.W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek
(delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3.Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkowstwa przez wykreślenie z listy członków, z
wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o Stowarzyszeniach.
4.Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkowstwo ustało, wchodzą do
końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Kooptacja nie
może wynieść więcej niż 50% członków tych organów.

§ 11
Inne organy, regionalne przedstawicielstwa, biura stowarzyszenia.

1. Rada Starszych (Rada Programowa)

1.Rada Programowa jest organem opiniotwórczym. Regulamin Rady programowej jest stanowiony przez Walne
Zebranie.
2.Członkami Rady Programowej mogą być również osoby fizyczne nie będące członkami Stowarzyszenia, z
wyjątkiem Sekretarza Rady
3.Członków Rady Programowej wskazują po uzyskaniu zgody osoby desygnujące fundacje i agencje rozwoju
regionalnego, będące członkami wspierającymi Stowarzyszenie, przy czym każda z fundacji i agencji może wskazać
jedną osobę. Sekretarza Rady Programowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
4.Rada Programowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
5.Zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał określa uchwalony przez Radę regulamin. Pierwsze
posiedzenie Rady danej kadencji powołuje sekretarz Rady.
6.Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: opiniowanie projektów programu działania Stowarzyszenia,
konsultowanie wniosków i opinii Zarządu Stowarzyszenia kierowanych do instytucji rządowych oraz organizacji
zagranicznych w sprawie środków finansowych przeznaczonych na realizację programów regionalnych,
wypowiadanie się we wszystkich sprawach należących do zakresu zadań Stowarzyszenia, przedłożonych przez
Zarząd lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

2. Regionalne Przedstawicielstwa

1.W miarę potrzeby Zarząd Stowarzyszenia może powoływać regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia.
2.Do zadań regionalnych przedstawicieli stowarzyszenia należy:
1.Reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec regionalnych władz rządowych lub samorządowych,
2.Propagowanie celów Stowarzyszenia w regionie,
3.Przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw sdziałających na
rzecz rozwoju regionu,
4.Wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością
Stowarzyszenia.
3.Regionalni przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

3. Biuro Stowarzyszenia

1. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego
organizację i zakres czynności.

Rozdział V: Majątek Stowarzyszenia
§1
1.Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek, świadczeń członków
wspierających i subwencji.
2.Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody
przeznacza na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.
4.Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w
imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§1

1.Zmiana Statutu może być dokonana w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie. Jak w rozdziale IV §3.

§2
1.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w trybie jak w rozdziale IV §. Uchwała o rozwiązaniu
Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2.Jeśli uchwała, o której mowa wyżej nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Stowarzyszenia.
3.Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie decyzji sądu lub przepisów ustaw.

