
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII ZABAWĄ 

Preambuła 

Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą zrzesza osoby przekonane o tym, że każde dziecko powinno 
wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Opierając się na tym przekonaniu, 
dbając o rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą  
w kontaktach z dziećmi i młodzieżą, kierują się naukowo udowodnioną metodą terapii zabawą.  

Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą wyznają zasadę, że terapia zabawą jako naukowo 
udowodniona metoda psychoterapeutyczna winna być stosowana przez specjalistów z rozległą wiedzą 
z zakresu psychoterapii, popartą szkoleniem oraz doświadczeniem superwizyjnym w zakresie terapii 
zabawą.  

Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą promuje zabawę, terapię zabawą i wspiera certyfikowanych 
terapeutów zabawą w ich pracy na rzecz zdrowia psychicznego społeczeństwa. Polskie Towarzystwo 
Terapii Zabawą wspiera działania w dziedzinie badań naukowych dotyczących terapii zabawą. 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą rozumieją, że wrażliwość, troska, bezwarunkowa 
akceptacja i szacunek dla wyjątkowości dziecka, budują bezpieczną relację, która wyzwala w dziecku 
samodzielne, konstruktywne i kreatywne działania prowadzące do poczucia własnej wartości, 
samoregulacji, samostanowienia i niezachwianej wiary w siebie. 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą, bezpośrednio lub wspomagająco, podejmują 
działania, prowadzące dzieci do uczenia się szacunku do siebie, wyrażania własnych uczuć, kierowania 
sobą, kreatywności i zaradności, brania odpowiedzialności za siebie, akceptowania własnych emocji, 
dokonywania wyborów i brania odpowiedzialności za swoje wybory. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą. 

§2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 

§3. Nazwa i znak graficzny Towarzystwa są prawnie zastrzeżone. 

§4. Towarzystwo może używać skrótu PTTZ. 

Art. 2 

§1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

§2. Towarzystwo może powoływać oddziały, sekcje i komisje jeżeli jest to uzasadnione realizacją celów 
Towarzystwa. 

§3. Towarzystwo może podejmować działania poza granicami kraju, jeżeli jest to konieczne  
dla realizacji celów Towarzystwa. 

§4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa. 
Strona  z  1 11



§5. Towarzystwo może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym 
charakterze oraz pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii. 

Art. 3 

§1. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,  
a do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników. 

§2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. 

Art. 4 

§1. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą może wydawać swoim członkom legitymacje. 

§2. Towarzystwo może używać pieczęci oraz ustanowić odznakę członkowską. 

§3. Towarzystwo może przyznać tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa. 

§4. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą może ustanowić medal honorowy. 

Rozdział II 

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji 

Art. 5 

Celami Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą są: 

a) Ustalanie standardów zawodowych i etycznych w terapii zabawą oraz dbanie o ich 
przestrzeganie. 

b) Wprowadzenie zagadnień terapii zabawą do programów nauczania szkół wyższych. 

c) Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia zabawy i terapii zabawą. 

d) Popularyzowanie terapii zabawą w środowiskach lekarzy, psychologów i psychoterapeutów 
oraz osób uczących się na kierunkach medycznych, na kierunku psychologia lub szkolących się 
w zakresie psychoterapii różnych modalności. 

e) Wspieranie badań naukowych dotyczących terapii zabawą. 

f) Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

g) Uczestniczenie organizacyjne i finansowe w przedsięwzięciach na rzecz edukacji i wychowania. 

Art. 6 

Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą realizuje swoje cele przez: 

a) Prowadzenie szkoleń terapeutów i wydawanie im certyfikatów potwierdzających  
ich wiedzę i umiejętności z zakresu terapii zabawą. 

b) Merytoryczną współpracę z polskim środowiskiem akademickim. 
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c) Prowadzenie spotkań, wykładów i warsztatów dla wszystkich środowisk zainteresowanych 
terapią zabawą. 

d) Współpracę z amerykańskim stowarzyszeniem AssociaTon for Play Therapy oraz szkolenie 
terapeutów w oparciu o standardy szkoleniowe tej organizacji. 

e) Współpracę z Center for Play Therapy University of Noth Texas. 

f) Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych. 

g) Dokumentowanie skuteczności terapii zabawą. 

h) Ułatwianie terapeutom zabawą podejmowania pracy oraz wsparcie w zapewnieniu superwizji. 

i) Reprezentowanie członków Towarzystwa oraz interesów zawodowych terapeutów zabawą 
wobec instytucji samorządowych i państwowych. 

j) Uczestniczenie, wspólnie z innymi pokrewnymi organizacjami, w działaniach prowadzących do 
promocji i popularyzowania terapii zabawą. 

k) Integrowanie środowiska terapeutów zabawą i osób szkolących się w terapii zabawą oraz 
dbanie o wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc. 

l) Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych koniecznych do realizacji celów 
statutowych. 

m) Wydawanie książek, czasopism i innych materiałów o tematyce zgodnej z celami Towarzystwa. 

n) Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności Polskiego Towarzystwa 
Terapii Zabawą. 

Art. 7 

§1. Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  

§2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Art. 8 

§1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) Założycieli. 

b) Zwyczajnych. 

c) Nadzwyczajnych. 

d) Wspierających. 

e) Honorowych. 
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§2. Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne. 

§3. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. 

§4. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie 
członkiem wspierającym Towarzystwa. 

Art. 9 

§1. Członkowie założyciele zwołują Zebranie Założycielskie i dokonują wyboru władz Towarzystwa. 

§2. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym. 

§3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która 
spełnia łącznie następujące warunki: 

a) Posiada wykształcenie wyższe. 

b) Odbyła szkolenie i uzyskała Certyfikat Terapeuty Zabawą. 

c) Została pisemnie zarekomendowana przez dwóch członków założycieli lub członków 
zwyczajnych. 

d) Pisemnie uznała cele statutowe Towarzystwa i złożyła pisemną deklarację o przyjęcie  
na członka zwyczajnego Towarzystwa. 

§4. Decyzję o przyznaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

Art. 10 

§1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 
cudzoziemcem, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) Posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów. 

b) Jest zainteresowana działalnością Towarzystwa. 

c) Została pisemnie zarekomendowana przez dwóch członków założycieli lub członków 
zwyczajnych. 

d) Pisemnie uznała cele statutowe Towarzystwa i złożyła pisemną deklarację o przyjęcie na 
członka nadzwyczajnego Towarzystwa. 

§2. Decyzję o przyznaniu członkostwa nadzwyczajnego podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

Art. 11 

§1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, albo 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli: 

a) Jest zainteresowana działalnością Towarzystwa. 
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b) Deklaruje pomoc finansową lub rzeczową. 

c) Została pisemnie zarekomendowana przez dwóch członków założycieli lub członków 
zwyczajnych. 

d) Pisemnie uznała cele statutowe Towarzystwa i złożyła pisemną deklarację o przyjęcie  
na członka wspierającego Towarzystwa. 

§2. Decyzję o przyznaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

Art. 12 

§1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Towarzystwa osobom, 
szczególnie zasłużonym dla rozwoju terapii zabawą lub dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

§2. Członek honorowy oraz Honorowy Prezes Towarzystwa zwolnieni są z obowiązku opłacania 
składek członkowskich. 

Art. 13 

W przypadku, gdy Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę odmawiającą przyjęcia w poczet członków 
Towarzystwa, zainteresowany ma prawo złożyć odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Termin na 
złożenie odwołania, to jeden miesiąc, liczony od daty doręczenia przedmiotowej uchwały. Stanowisko 
Walnego Zgromadzenia jest ostateczne. 

Art. 14 

§1. Członkowie Towarzystwa mają prawo do: 

a) Brania udziału w realizacji celów Towarzystwa. 

b) Pełnej informacji o działaniach podejmowanych przez Towarzystwo. 

c) Zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa. 

d) Zniżek w opłatach za publikacje i imprezy organizowane przez Towarzystwo. 

e) Wsparcia w działaniach i korzystania z zaplecza Towarzystwa, we wszystkich przedsięwzięciach 
zgodnych z celami statutowymi. 

f) Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania Towarzystwa. 

§2. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek: 

a) Przestrzegania postanowień statutowych oraz przestrzegania zapisów regulaminów i uchwał 
Towarzystwa, w tym Kodeksu Etyki Towarzystwa. 

b) Uczestniczenia w przedsięwzięciach zmierzających do realizacji celów statutowych 
Towarzystwa. 

c) Płacenia składek członkowskich. 

d) Dbania o dobre imię Towarzystwa. 
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§3. Członkom założycielom i członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

§4. Członkom nadzwyczajnym, wspierającym i honorowym, nie przysługuje czynne i bierne prawo 
wyborcze. Członkowie ci mogą brać udział w pracach Towarzystwa z głosem doradczym. 

§5. Na wniosek członka nadzwyczajnego, wspierającego lub honorowego i po spełnieniu przez niego 
wymogów statutowych określonych w art. 9, Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę  
o przyznaniu statusu członka zwyczajnego, z zastrzeżeniem art. 8 §4. 

Art. 15 

§1. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Terapii Zabawą ustaje w przypadku: 

a) Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Towarzystwa. 

b) Śmierci członka. 

c) Skreślenia członka z listy członków Towarzystwa na wniosek Komisji Etyki Towarzystwa. 

d) Skreślenia członka z listy członków przez Zarząd, w szczególności za nieusprawiedliwiony brak 
opłacania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż pół roku. 

e) Wykreślenia z odpowiedniego rejestru członka wspierającego będącego osobą prawną lub 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

f) Utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

g) Rozwiązania Towarzystwa. 

§2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

Rozdział III 

Władze Towarzystwa 

Art. 16 

§1. Władzami Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków. 

b) Zarząd Towarzystwa. 

c) Komisja Rewizyjna. 

d) Komisja ds. Szkolenia i Certyfikacji. 

e) Komisja Etyki Towarzystwa. 

§2. Członkowie wybieralnych władz Towarzystwa mogą być odwoływani w każdym czasie. Odwołanie 
następuje w drodze podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

§3. Mandat członka Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji oraz 
Komisji Etyki Towarzystwa, wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem 
było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji 
przez członków tych organów. 
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§4. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji oraz Komisji Etyki 
Towarzystwa wygasa również w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania. 

§5. W przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. 
Szkolenia i Certyfikacji lub Komisji Etyki Towarzystwa, można dokonać kooptacji na zwolnione miejsce 
w organie statutowym. Nie można dokooptować więcej niż dwóch członków w każdym z organów  
w okresie kadencji organu. 

Art. 17 

§1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenie może 
być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz do roku. 

§3. W sytuacjach wymagających niezwłocznych decyzji Członków Towarzystwa zwołuje  
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

§4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej. 

b) 1/3 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa, w terminie nie dłuższym  
niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

§5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystwa. 

§6. Zarząd zawiadamia członków o terminie zgromadzenia pocztą lub drogą elektroniczną (pocztą  
e-mail) oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej Towarzystwa z 14 dniowym 
wyprzedzeniem. Zawiadomienie zawiera również określenie miejsca, proponowany porządek obrad 
oraz może zawierać informacje o drugim terminie Walnego Zgromadzenia, które może się odbyć w 
tym samym dniu, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. 

§7. W pierwszym terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

§8. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.  
W drugim terminie nie stosuje się wymogu obecności co najmniej połowy członków. 

§9. Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Art.18 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) Uchwalanie statutu i jego zmian. 

b) Ustalanie kierunków działalności Towarzystwa. 

c) Wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa. 

d) Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów statutowych. 

e) Rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działanie organów statutowych Towarzystwa. 

f) Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego. 
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g) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych. 

h) Zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa. 

i) Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa. 

j) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku. 

Art.19 

§1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 5 osób i wybierany jest na pięcioletnią kadencję. 

§2. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa w głosowaniu tajnym. 

§3. Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi zakończenie członkostwa Prezesa Zarządu, to jego obowiązki 
przejmuje jeden z Wiceprezesów, zgodnie z uchwałą Zarządu. 

§4. Funkcję w Zarządzie Towarzystwa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję oraz można ją 
łączyć z pełnieniem funkcji członka Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji. 

§5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań 
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawniony jest 
Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

§6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech 
jego członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

§7. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd może odbywać 
posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§8. Zarząd Towarzystwa może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy 
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o jej treści. 

Art.20 

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy: 

a) Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu. 

b) Reprezentowanie Towarzystwa w stosunkach między Towarzystwem a jego członkami.  

c) Kierowanie działalnością Towarzystwa. 

d) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i 
wspierających. 

e) Na wniosek Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji, wydawanie i przedłużanie certyfikatów 
terapeutom i superwizorom terapii zabawą. 

f) Na wniosek Komisji Etyki Towarzystwa, w szczególnych wypadkach, odbieranie uprawnień 
nadanych certyfikatem terapeuty lub superwizora terapii zabawą. 

g) Zawieszanie i odwieszanie w prawach członkowskich. 

h) Ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania. 
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i) Przygotowywanie i wprowadzanie regulaminów wewnętrznych. 

j) Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów 
Towarzystwa. 

Art.21 

§1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i wybierana jest w na pięcioletnią kadencję. 

§2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa  
w głosowaniu tajnym. 

§3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. 

§4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz na pół roku. 
Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
trzech jej członków. 

§6. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy 
członkowie Komisji zostali powiadomieni o jej treści. 

§7. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie z kontroli 
działalności Towarzystwa. 

§8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą też być związani  
z członkami Zarządu więzami małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

Art.22 

§1. Komisja ds. Szkolenia i Certyfikacji składa się z 3 do 5 osób i wybierana jest na pięcioletnią 
kadencję. 

§2. Członkowie Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji wybierani są przez Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa w głosowaniu tajnym. 

§3. Komisja ds. Szkolenia i Certyfikacji realizuje cele statutowe w zakresie weryfikacji uprawnień  
i standardów szkolenia terapeutów zabawą. 

§4. Posiedzenia Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz na 
kwartał. Komisja może odbywać posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§5. Uchwały Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji podejmowane są zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej trzech jej członków. 

§6. Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub  
za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać 
podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o jej treści. 

Art.23 

§1. Komisja Etyki Towarzystwa składa się z 3 do 5 osób i wybierana jest na pięcioletnią kadencję. 
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§2. Członkowie Komisji Etyki Towarzystwa wybierani są przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa  
w głosowaniu tajnym. 

§3. Zakres kompetencji Komisji Etyki Towarzystwa: 

a) Rozpoznaje zgłoszone do niej sprawy z zakresu naruszenia Kodeksu Etyki Towarzystwa albo 
postanowień Statutu Towarzystwa. 

b) Nakłada kary w postaci upomnienia lub nagany. 

c) Służy jako głos doradczy i opiniodawczy w odniesieniu do etycznych aspektów praktyk  
i standardów pracy terapeuty zabawą. 

d) Składa wniosek do Zarządu o zawieszenie w prawach członkowskich lub wykluczenie  
z Towarzystwa. 

e) Składa wniosek do Zarządu o cofnięcie certyfikatu terapeuty zabawą lub certyfikatu 
superwizora terapii zabawą. 

§4. Posiedzenia Komisji Etyki Towarzystwa zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Komisja może odbywać posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§5. Uchwały Komisja Etyki Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności  
co najmniej trzech jej członków. 

§6. Komisja Etyki Towarzystwa może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub  
za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać 
podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali powiadomieni o jej treści. 

Rozdział IV 

Majątek i fundusze 

Art. 24 

§1. W skład majątku Towarzystwa wchodzą nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości 
niematerialne i prawne. 

§2. Fundusze składają się ze: składek członkowskich, dochodów z nieruchomości i ruchomości 
będących własnością lub w użytkowaniu Towarzystwa, darowizn, zapisów i spadków, grantów, 
środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych, wpływów z działalności 
gospodarczej  
i z działalności statutowej Towarzystwa. 

§3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§4. Zabronione jest: 

a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków lub pracowników majątkiem 
stowarzyszenia. 

b) Bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz 
członków lub pracowników. 

Rozdział V 
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Postanowienia końcowe 

Art. 25 

§1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków posiadających głos stanowiący. 

§2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo  
o Stowarzyszeniach. 
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