
STATUT FORUM 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

1. Nazwę stowarzyszenia określa się na „Forum Polskie Pola Lacanowskiego”, zwane dalej Forum. 2. Nazwa 

stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

3. Terenem działalności Forum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią, a siedzibą władz m.st. 

Warszawa. 

4. Forum jest członkiem L’Internationale des Forums du Champ Lacanien (Międzynarodowej Federacji Forów

Pola Lacanowskiego), zwanej dalej IF-EPFCL. 

5. Forum opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może 

zatrudniać pracowników. 

6. Forum ma prawo używania odznak, pieczęci, druków, według wzorów ustalonych przez Zarząd, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Rozdział II. Cele i środki działania 

7. Celem Forum jest działalność naukowa i edukacyjna w zakresie rozwijania i rozpowszechniania wiedzy 

psychoanalitycznej pola lacanowskiego, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza nią. 

8. Forum realizuje swoje cele poprzez organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach (takich jak wykłady, 

sympozja, seminaria, kursy, debaty, etc.) lub prowadzenie działalności wydawniczej lub prowadzenie 

elektronicznego serwisu wiadomości. 

9. W zakresie działań opisanych w pkt. 8., Forum prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego wyodrębniona rachunkowo. 

Rozdział III. Członkowie – ich obowiązki i prawa 

10. Członkami Forum są założyciele, a ponadto pełnoletnie osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy 

nieposiadający miejsca zamieszkania w Polsce. 

11. Członkowie Forum są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na podstawie rekomendacji składanych 

przez Zarząd. Od decyzji Walnego Zgromadzenia nie ma odwołania. 

12. W celu ubiegania się o członkostwo w Forum, osoba zainteresowana składa do Zarządu pisemnie lub 

pocztą elektroniczną wniosek o przyjęcie do Forum na podstawie wzoru określonego przez Zarząd. Zarząd 

zawiadamia osobę zainteresowaną o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Forum pisemnie lub pocztą elektroniczną,

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty głosowania. 

13. Wszyscy członkowie Forum mają prawo: 

1/ brać udział we wszystkich formach działalności statutowej. Wyjątkiem jest seminarium kliniczne, gdzie 

osoba przedstawiająca przypadek ma prawo odmówienia osobie zainteresowanej uczestnictwa w zajęciach.

2/ bierne i czynne w wyborach do władz Forum, 

3/ głosowania na Walnym Zebraniu

4/ Członek stowarzyszenia może uczestniczyć w WZ I NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście, przez 

pełnomocnika lub przez połączenie telefoniczne lub internetowe

5/ Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka stowarzyszenia na każdoczesnym WZ 

lub NWZ



6/ Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji i głosowanie tylko na jednym, wyraźnie wskazanym 

w treści pełnomocnictwa WZ lub NWZ

14. Do obowiązków członków Forum należy: 

1/ aktywny udział w działaniach Forum oraz propagowaniu jego programu, 

2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Forum, 

3/ regularne wspieranie celów Forum składką członkowską. 

15. Przynależność członka do Forum ustaje na skutek: 

1/ dobrowolnego wystąpienia złożonego pisemnie lub pocztą elektroniczną do Zarządu, 

2/ skreślenia z listy członków przez Walne Zgromadzenie w związku z nieprzestrzeganiem postanowień 

statutu, regulaminów, uchwał władz Forum, 

3/ śmierci członka,

4/ rozwiązania Forum. 

16. Członek, który zalega ze składkami członkowskimi jest zawieszony w prawach określonych w pkt.13 do 

czasu uregulowania swoich zobowiązań. 

1/ wpłacenie składki międzynarodowej przez członka FPPL, która uprawnia do figurowania w książce 

teleadresowej IF-EPFCL wymaga uprzedniego uregulowania krajowych składek członkowskich, 

2/ jeśli członek zalega ze składkami za więcej niż trzy miesiące, zarząd ma obowiązek zgłosić rekomendację 

skreślenia go z listy członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

17. Zarząd niezwłocznie informuje członka pisemnie lub pocztą elektroniczną o zawieszeniu lub 

przywróceniu jego praw określonych w pkt. 13. 

Rozdział IV Władze Forum 

18. Władzami Forum są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. 19. Walne Zgromadzenie

1/ Walne Zgromadzenie zwane dalej WZ, jest najwyższą władzą Forum.

2/ WZ może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3/ Zwyczajne WZ jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.

4/ Każdy członek Forum otrzymuje zawiadomienie o Zwyczajnym WZ pisemnie lub pocztą elektroniczną 

najpóźniej 30 dni przed jego datą.

5/ Nadzwyczajne WZ Członków Forum zwoływane jest z inicjatywy i przez:

- Zarząd, 

- przewodniczącego Zarządu, 

- Komisji Rewizyjnej, 

- 1/3 uprawnionych członków Forum. 

6/ Nadzwyczajne WZ jest zwoływane pisemnie lub pocztą elektroniczną najpóźniej 14 dni przed jego datą i 

obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7/ Do kompetencji WZ należy: 

- przyjmowanie oraz skreślanie członków na podstawie rekomendacji Zarządu, 

- wybór członków Zarządu, w tym jego przewodniczącego oraz delegata do IF-EPFCL, 



- wybór członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej przewodniczącego, 

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

- podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi, 

- uchwalanie programu działalności i budżetu Forum, 

- ustalanie ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Forum, 

- uchwalanie zmian w statucie Forum, 

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum, 

- podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny 

wniosek 1/3 ogólnej liczby członków. 

8/ Z zastrzeżeniem kwestii dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Forum, WZ podejmuje uchwały w 

pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (do której każdorazowo wlicza się 

również członków zawieszonych), a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków; w każdym 

przypadku zwykłą większością. 

9/ Na zebraniu założycielskim wybierany jest pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

20. Zarząd 

1/ Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez WZ. Zarząd wybiera ze swego grona 

wiceprzewodniczącego i skarbnika. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji 

Rewizyjnej. 

2/ Kadencja Zarządu trwa maksymalnie 2 lata. Ustępujący członkowie Zarządu nie mogą być powtórnie 

wybrani do Zarządu ani do Komisji Rewizyjnej w kolejnej kadencji. 

3/ Poszczególni członkowie zarządu mogą zostać odwołani przez WZ w trakcie trwania kadencji w związku z 

nie przestrzeganiem postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Forum lub nie uzyskaniem 

absolutorium. 

4/ Do kompetencji Zarządu należy:

- kierowanie całokształtem działalności Forum pomiędzy WZ, - reprezentowanie Forum na zewnątrz, 

- rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Forum oraz spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków 

statutowych, regulaminów i uchwał władz Forum przez członków oraz przekazywanie WZ rekomendacji w 

sprawie przyjęcia lub skreślenia członków, 

- prowadzenie i aktualizowanie listy członków Forum, 

- zwoływanie WZ, 

- składanie WZ sprawozdań ze swej działalności w formie pisemnej, 

- zarządzanie majątkiem Forum, 

- przyjmowanie zapisów i darowizn, 

- określanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich w zależności od przewidywanych kosztów 

działalności. 

5/ Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, przynajmniej raz na 

kwartał. Posiedzenia są protokołowane. 



6/ Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów ogólnej liczby jego członków. 

7/ Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania urzędowych pism w imieniu Zarządu upoważniony jest 

samodzielnie przewodniczący Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

8/ Do przyjmowania oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu, który 

następnie niezwłocznie przekazuje otrzymane oświadczenie woli pozostałym członkom Zarządu. 

9/ Do kontaktów z IF-EPFCL upoważniony jest samodzielnie delegat do IF-EPFCL. 

10/ Delegat do IF-EPFCL niezwłocznie przekazuje pozostałym członkom Zarządu informacje z IF- EPFCL. 

11/ Do realizacji celów Forum Zarząd może powoływać komisje spośród pozostałych członków Forum. 

Zasady działania komisji określa Zarząd w regulaminie komisji przyjętym w drodze uchwały Zarządu. 

21. Komisja Rewizyjna 

1/ Komisja Rewizyjna zwana dalej KR, składa się z trzech członków wybieranych przez WZ. Komisja Rewizyjna

spośród swego grona wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

być jednocześnie członkami Zarządu. 

2/ Kadencja KR trwa 2 lata. Ustępujący członkowie KR nie mogą być powtórnie wybrani do KR w kolejnej 

kadencji. 

3/ Poszczególni członkowie KR mogą zostać odwołani przez WZ w trakcie trwania kadencji w związku z nie 

przestrzeganiem postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Forum. 

4/ Do kompetencji KR należy: 

- kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Forum, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej, w sposób niezakłócający działania Forum, 

- zgłaszanie do Zarządu wniosków w sprawie działalności Forum oraz żądanie wyjaśnień, 

- składanie na WZ sprawozdań ze swej działalności na piśmie oraz występowanie z pisemnym wnioskiem w 

sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

5/ Członkowie KR mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

6/ Posiedzenia KR zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, przynajmniej raz na rok i są 

protokołowane. 

7/ Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów ogólnej liczby jego członków. 

22. Inne

1/ Wybór władz Forum, w tym delegata do IF-EPFCL, odbywa się w głosowaniu tajnym. 

2/ W razie ustąpienia członka władz Forum lub ustania jego członkostwa w trakcie kadencji, władze te mogą 

dokooptować jednego nowego członka, z wyjątkiem delegata do IF-EPFCL. 

RozdziaŁ V. Majątek Forum 

23. Majątek Forum pochodzi z następujących źródeł: 

- składki członkowskie, 

- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

- zapisy, darowizny, dotacje, spadki, zbiórki publiczne, 



- wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego. 

24. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy 

przynajmniej 2 członków Zarządu, w tym skarbnika. 

25. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego przeznaczone są wyłącznie na działalność 

pożytku publicznego. 

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Forum 

26. Zmiany statutu Forum wymagają uchwały WZ podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 

co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków w pierwszym głosowaniu, zaś w drugim głosowaniu zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

27. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów Zarząd nie wypełnia swych statutowych funkcji, Komisja 

Rewizyjna niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne WZ w celu wyboru nowych władz. 

28. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów delegat do IF-EPFCL nie wypełnia swych funkcji, Zarząd 

niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne WZ w celu wyboru nowego delegata do IF-EPFCL. 

29. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów KR nie wypełnia swych statutowych funkcji, Zarząd 

niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne WZ w celu wyboru nowych władz. 

30. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów Forum nie realizuje swych statutowych celów, delegat IF-

EPFCL zawiadamia IF-EPFCL o zaistniałej sytuacji przed podjęciem przez Forum decyzji o rozwiązaniu. 

31. Rozwiązanie Forum wymaga uchwały WZ podjętej większością co najmniej 3/4 głosów ogólnej liczby 

członków. 

32. Uchwała o rozwiązaniu Forum określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jej 

majątek. 


