STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MANUALNEJ
W MODELU HOLISTYCZNYM
PTTMMH
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu
Holistycznym w dalszych postanowieniach statutu zwane PTTMMH.
2. PTTMMH jest stowarzyszeniem społeczno-naukowym zrzeszającym osoby fizyczne.
Siedzibą

stowarzyszenia

jest

Sierosław

k

Poznania.

Terenem

działania

jest

Rzeczpospolita Polska.
3. Podstawowym systemem w PTTMMH jest terapia manualna w modelu holistycznym
Andrzeja Rakowskiego.
4. Dla realizacji celów statutowych PTTMMH moŜe działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. PTTMMH 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.
6. PTTMMH moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
7. Działalność PTTMMH oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celami działalności PTTMMH są:
8. Prowadzenie badań naukowych nad modelem holistycznym terapii manualnej i
organizowanie form tej terapii.
9.

Kształcenie i dokształcanie w modelu holistycznym terapii manualnej lekarzy,

fizjoterapeutów, psychologów w formie kursów, zjazdów, konferencji naukowych itp.

10. Publikowanie własnych badań naukowych z dziedziny terapii manualnej.
11. Gromadzenie i ocena materiałów naukowych z dziedziny terapii manualnej.
12. Koordynacja prac naukowo-badawczych swoich członków oraz innych specjalistów
naukowych, których praktyka moŜe być wzbogacana o dorobek modelu holistycznego
terapii manualnej.
13. DąŜenie do integracji i rozwoju wszystkich środowisk oraz szkół i systemów terapii
manualnej działających na terenie Polski, poprzez weryfikowanie swoich poglądów
naukowych na wspólnych posiedzeniach naukowych.
14. Rozwijanie współpracy naukowej w zakresie terapii zaburzeń czynności narządów
ciała ze specjalistami z róŜnych dziedzin medycyny.
15. Rozwijanie współpracy naukowej z uniwersytetami (akademiami) medycznymi oraz
innymi medycznymi placówkami naukowymi.
16. Objęcie opieką merytoryczną i organizacyjną wszystkich swoich członków.

PTTMMH realizuje swoje cele poprzez:
17. Organizowanie i prowadzenie kursów modelu holistycznego terapii manualnej
zasobami

kadrowymi,

materialnymi

oraz

merytorycznymi

Centrum

Terapii

Manualnej.
18. Rozwijanie i doskonalenie zasobów teoretycznych oraz praktycznych modelu
holistycznego terapii manualnej.
19. Rozwijanie oraz doskonalenie podstaw naukowych tego systemu.
20. Rozpowszechnianie załoŜeń teoretycznych oraz dorobku praktycznego modelu
holistycznego terapii manualnej w dziedzinie rehabilitacji narządu ruchu oraz innych
specjalnościach medycznych.
21. Prowadzenie prac naukowo-badawczych nad poszukiwaniem nowych, efektywnych
rozwiązań diagnostycznych oraz terapeutycznych.
22. Prowadzenie prac naukowo-badawczych doskonalących wiedzę teoretyczną i
praktyczną na temat związków pomiędzy emocjonalnością a reakcjami na stres w
narządzie ruchu oraz narządach wewnętrznych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
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23. Członkami PTTMMH mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być
jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
24. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych,
c) wspierających,
d) honorowych.
25. Członkiem zwyczajnym PTTMMH moŜe zostać: lekarz, fizjoterapeuta, psycholog,
który:
a) ukończył kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym,
b) złoŜył deklarację członkowską na piśmie.
26. Członkiem nadzwyczajnym PTTMMH moŜe zostać lekarz, fizjoterapeuta, psycholog,
którzy nie ukończyli kursu TMMH. Członek nadzwyczajny moŜe zostać członkiem
zwyczajnym po ukończeniu kursu TMMH lub po dwuletnim staŜu jako członek
nadzwyczajny PTTMMH.
27. Lekarz, fizjoterapeuta, którzy skończyli inne, uznane przez Radę Naukową PTTMMH
kursy terapii manualnej mogą zostać członkami zwyczajnymi PTTMMH po roku
staŜu jako członek nadzwyczajny.
28. Członkiem wspierającym PTTMMH moŜe zostać osoba prawna lub fizyczna
zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje
współpracę naukową, współpracę promocyjną, poparcie finansowe i zostanie przyjęta
przez Zarząd PTTMMH na podstawie pisemnej deklaracji.
29. Członkiem honorowym PTTMMH moŜe zostać osoba w dziedzinie nauki, kultury,
biznesu i innej, szczególnie zasłuŜona w realizacji celów PTTMMH. Członkostwo
honorowe przyznaje Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy
nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich

Prawa Członków PTTMMH

30. Członek zwyczajny ma prawo:
a) brać udział z głosem stanowiącym w zgromadzeniach PTTMMH,
b) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz PTTMMH,
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTMMH.
31. Członek nadzwyczajny ma prawo:
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a) brać udział w zebraniach PTTMMH z głosem doradczym,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTMMH.
32. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział osobiście, lub w przypadku osoby prawnej przez upowaŜnionego, w
zebraniach PTTMMH z głosem doradczym,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTMMH.
33. KaŜdy Członek PTTMMH ma prawo korzystać ze wsparcia naukowego,
merytorycznego, etycznego, prawnego i in. udzielanego przez Zarząd i Komisje oraz
wszystkich Członków PTTMMH.
34. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Obowiązki Członków PTTMMH

35. Członkowie PTTMMH mają obowiązek:
a) przestrzegać zasad wyszczególnionych w niniejszym statucie,
b) przestrzegać uchwał władz PTTMMH,
c) aktywnie uczestniczyć w całokształcie działalności Towarzystwa,
d) brać udział w Zjazdach PTTMMH,
e) dbać o prestiŜ PTTMMH swoją postawą w zakresie zawodowym, naukowym,
etycznym oraz rozwoju osobistego,
f) regularnie

opłacać

składki

członkowskie,

z

wyłączeniem

Członków

Honorowych.

Ustanie członkostwa w PTTMMH

36. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym
ustaje w wypadku:
a) pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd na wniosek Komisji Etyki wskutek:
- naruszenia dobrego imienia Towarzystwa,
- działania wbrew celom i interesom Towarzystwa,
- wykroczenia przeciwko Statutowi i uchwałom Towarzystwa,
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c) wyroku Sądu KoleŜeńskiego
d) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
37. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków PTTMMH lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały zarządu. Uchwała
Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE PTTMMH

38. Władzami PTTMMH są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Etyki,
e) Sąd KoleŜeński,
f) Rada Naukowa.
39. Pierwszy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostanie powołany przez Zebranie
ZałoŜycielskie.
40. W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać
nie więcej niŜ połowę składu organu.

Walne Zgromadzenie Członków PTTMMH

41. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą PTTMMH. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni, wspierający, honorowi oraz
zaproszeni goście.
42. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
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43. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz do roku.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na cztery
tygodnie przed terminem zebrania wraz z porządkiem obrad.
44. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze odbywa się co 5 lat.
45. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne moŜe się odbyć w dowolnym terminie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych PTTMMH.
46. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w razie potrzeby w trybie
określonym w art. 43 za uprzednim powiadomieniem na 2 tygodnie wcześniej.
47. Uchwały Walnego Zgromadzenia PTTMMH zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem spraw personalnych, które są głosowane
w sposób tajny. Na wniosek członka Walne Zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę o
tajnym głosowaniu poszczególnych spraw.
48. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków ponad to naleŜy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem art. 39 niniejszego
statutu,
b) uchwalanie zmian w statucie PTTMMH,
c) zatwierdzenie sprawozdania rocznego wraz z bilansem finansowym,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków, Zarząd i powyŜsze
Komisje,
f) nadawanie członkostwa,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Terapii
Manualnej w Modelu Holistycznym.

Zarząd PTTMMH

49. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością PTTMMH zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków na okres 5 lat.
50. Zarząd składa się z 6 osób:
a) Prezesa,
b) Zastępcy Prezesa d/s naukowych,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
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e) Członka Zarządu do spraw organizacyjnych,
f) Członka Zarządu.
51. Prezesa i Zastępcę Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
52. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
53. Do kompetencji Zarządu ponad to naleŜy:
a) realizacja celów PTTMMH,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budŜetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem PTTMMH,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku
PTTMMH,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków.
Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu określa regulamin pracy Zarządu,
uchwalany przez Zarząd.
54. W przypadku rezygnacji z pracy lub odejścia członka Zarządu, pozostali członkowie
mogą zaprosić do pełnienia funkcji na jego miejscu innego członka PTTMMH do
czasu najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Członków, które dokona wyborów
uzupełniających.
55. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej trzech
członków Zarządu. Prezes posiada dwa głosy.
56. Do reprezentacji PTTMMH i zaciągania zobowiązań majątkowych upowaŜniony jest
prezes - jednoosobowo lub upowaŜniony przez niego członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna

58. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
PTTMMH przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 5 lat, z uwzględnieniem
art. 39.
59. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
60. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
7

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
Szczegółowy regulamin działania Komisji określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Członków.

Komisja Etyki

61. Komisję Etyki w składzie 3 osób powołuje na 5 lat Zarząd PTTMMH. Zakres jej
działania prawa, obowiązki oraz kompetencje określa regulamin uchwalany przez
Zarząd.

Rada Naukowa

62. Radę Naukową w składzie 5 osób powołuje Zarząd PTTMMH. Cele, zadania,
kompetencje określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

Sąd KoleŜeński

63. Sąd KoleŜeński składa się z 3 członków PTTMMH wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków PTTMMH na okres 5 lat.
64. Sąd KoleŜeński wybierany jest w ten sposób, Ŝe Walne Zgromadzenie Członków
PTTMMH wybiera Przewodniczącego Sądu, a następnie w kolejnym głosowaniu
pozostałych 2 członków.
65. Sąd KoleŜeński na pierwszym zebraniu po wyborze przez Walne Zgromadzenie
Członków PTTMMH wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Sądu i
Sekretarza Sądu.
66. Kadencja Sądu KoleŜeńskiego rozpoczyna się z chwilą podjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały w przedmiocie jego powołania, a kończy się z chwilą podjęcia
przez ten organ uchwały o odwołaniu dotychczasowego Sądu KoleŜeńskiego lub
uchwały o wyborze nowego Sądu KoleŜeńskiego na kolejną kadencję.
67. Do kompetencji Sądu KoleŜeńskiego naleŜy rozpatrywanie wniosków i skarg
związanych z działalnością członków PTTMMH oraz organów PTTMMH.
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68. Prawo wniesienia skargi przysługuje kaŜdemu członkowi zwyczajnemu PTTMMH,
Członkom wspierającym i honorowym, a nadto Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
PTTMMH.
69. Sąd KoleŜeński wydając orzeczenie w sprawach związanych z działalnością członka
sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów PTTMMH - uznając winę członka mając na uwadze jej stopień oraz ustalone okoliczności sprawy orzeka:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany,
c) karę wykluczenia z PTTMMH.
70. Sąd KoleŜeński zbiera się i obraduje w pełnym składzie, wydając swe orzeczenie nie
później niŜ w terminie jednego miesiąca od złoŜenia wniosku lub skargi.
71. W sprawach zawiłych lub ze względu na szczególne okoliczności orzeczenie moŜe
być wydane w terminie późniejszym, nie później jednak niŜ trzy miesiące od złoŜenia
wniosku lub skargi.
72. Orzeczenie Sądu KoleŜeńskiego musi zawierać sentencję oraz pisemne uzasadnienie,
w którym podane są motywy rozstrzygnięcia.
73. Orzeczenia doręcza się stronom sprawy rozpoznanej przez Sąd KoleŜeński.
74. Orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego są podawane do wiadomości wszystkich członków
PTTMMH.
75. Stronom sprawy rozpoznawanej przez Sąd KoleŜeński przysługuje prawo odwołania
się do najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.
76. Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem Sądu KoleŜeńskiego - w termie 7
dni od daty doręczenia orzeczenia.
77. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłe na skutek odwołania od orzeczenia Sądu
KoleŜeńskiego są ostateczne.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

78. Majątek PTTMMH powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji
79. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie PTTMMH.
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80. PTTMMH prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
81. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku PTTMMH podejmuje
Zarząd.
82. Wszelkie dochody PTTMMH przeznacza na realizację celów statutowych i nie mogą
być one dzielone między jego członków.
83. Składkę członkowską ustanawia Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

84. Zmiana statutu nastąpić moŜe uchwałą Walnego Zebrania Członków zwykłą
większością głosów.
85. PTTMMH ulega rozwiązaniu w przypadku:
a) uchwały rozwiązującej PTTMMH podjętej przez Walne Zebranie Członków,
b) ustania działalności dla której zostało powołane PTTMMH.
86. Majątek PTTMMH pozostały po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań ma być
przekazany na cele charytatywne.
87. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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