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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

ZRZESZENIA TERAPEUTÓW ZAJĘCIOWYCH 

Z dnia 18 czerwca 2021r. 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Zrzeszenie Terapeutów Zajęciowych. 
W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.  

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim teren całej Polski, jednak zakres działań 
wynikający z celów Stowarzyszenia obejmuje działania o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym 
uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. 
 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Świętochłowice 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu  

oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

 
6. Cele Stowarzyszenia to: 

1. Działanie na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry terapeutów zajęciowych 

2. Działanie na rzecz budowania świadomości i podnoszenia rangi zawodu terapeuty zajęciowego 

3. Wspieranie, promowanie i reprezentowanie i integrowanie  
terapeutów prowadzących działania w kraju i za granicą 

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz różnych form terapii 
zajęciowej 

5. Inicjowanie i umożliwienie profesjonalnego rozwoju i kształcenia terapeutów zajęciowych. 

6. Realizacja projektów, kampanii i przedsięwzięć terapeutycznych, edukacyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych, pomocowych, opiekuńczych oraz społecznych. 

7. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. Inicjowanie działań na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry terapeutów 
zajęciowych 

2. Inicjowanie działań na rzecz budowania świadomości i podnoszenia rangi zawodu terapeuty 
zajęciowego 

3. Inicjowanie działań wspierających, promujących i reprezentujących i integrujących 
terapeutów prowadzących działania w kraju i za granicą 

4. Nawiązywanie i prowadzenie działań z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
różnych form terapii zajęciowej 

5. Inicjowanie i współtworzenie profesjonalnego rozwoju i kształcenia terapeutów zajęciowych. 

6. Realizacja i współpraca przy realizacji projektów, kampanii i przedsięwzięć terapeutycznych, 
edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych, pomocowych, opiekuńczych oraz społecznych. 

7. Podejmowanie szerokich działań dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
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8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim 
lub cudzoziemcem. 
 

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 21 dni 
od daty złożenia deklaracji. 

 
11. Członek ma prawo: 
 

1. Możliwość stałego bezpłatnego szkolenia, udziału w warsztatach i konferencjach     
    Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych  

2. Dostęp do platformy szkoleniowo - warsztatowej na preferencyjnych warunkach (rabatach). 

3. Pomoc w kontaktach na linii: pracodawca, a członek Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych.  

4. Kontaktu pomiędzy placówkami zatrudniającymi terapeutów zajęciowych i innych specjalistów. 

5. Umożliwienia dzielenia się swoim doświadczeniem, poprzez współorganizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń i kursów, a także promocję działalności wydawniczej (publikację i wydawanie). 

6. Udziału w realizacji projektów, kampanii i przedsięwzięć terapeutycznych, edukacyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych, pomocowych, opiekuńczych oraz społecznych. 

 
 

     12. Członek obowiązany jest do: 
 

1. Przestrzegania postanowień Regulaminu oraz innych aktów normatywnych władz    
       Stowarzyszenia 

 
2. Świadczenie w miarę posiadanych możliwości, prac społecznych rzecz Stowarzyszenia  

       w zakresie związanym z realizacja celów Stowarzyszenia. 
 
3. Udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań. 
 
4. Dbać o promocję Stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych członków oraz osób i instytucji  

       wspierających działalność Stowarzyszenia 
 
5. Dbać o dobry wizerunek Stowarzyszenia 

 
   
13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
    

1. Rezygnacji zgłoszonej w formie pisemnej Przedstawicielowi 
2. Wykluczenia przez Zebranie Członków wskutek nie wykonywania obowiązków wymienionych 

w punkcie 12 niniejszego regulaminu.  
3. Śmierci osoby fizycznej 

 
14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków 

w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie 
najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 
 

15. Władzami Stowarzyszenia są: 
 

1. Zebranie Członków, 
2. Przedstawiciel. 

 
16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o 
przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
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17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej. 

 
17.2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków 

stowarzyszenia.   
 
18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 

należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 
 
19. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in: 
 

1. ustalanie kierunków działania i rozwoju  
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela 
3. przyjmowanie i odwoływanie członków   
4. uchwalanie zmian regulaminu  
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia 
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu 

 do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 

 
 
20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje 

Przewodniczący Zebrania. 
 
21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią 

kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.  
 

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 
 

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz 
2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia 
3. zwoływanie zebrania członków 

 
23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody  
        wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności: 
 

1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 
2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki 
4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia 

lub zawarciu innej podobnej umowy 
5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 

 
 
25. Środki na działalność Stowarzyszeniach pochodzą z: 
 

1. dotacji 
2. darowizn 
3. zbiórek publicznych 
4. spadków, zapisów, 
5. dochodów z majątku stowarzyszenia 

 
 

 
26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków 
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zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.  
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych 
środków finansowych Stowarzyszenia. 
 
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy  
– Prawo o Stowarzyszeniach. 
 


