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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, zwane dalej  Stowarzyszeniem, działa 

na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, 

poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. 

§2  

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego 

realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

§3 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników oraz powierzać członkom i innym osobom wykonywanie 

czynności zleconych. 

§4 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 

służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

§5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania. 

§6 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, wyróżniającego je znaku graficznego i odznak zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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§7 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 ustanowienie i utrzymywanie standardów zawodu Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem 

 rozwijanie i popularyzowanie idei i metod Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Polsce 

 działanie na rzecz dobrostanu i zdrowia psychicznego różnych grup społecznych i osób 

fizycznych metodą DMT 

 wspieranie członków stowarzyszenia w rozwoju zawodowym 

 współpraca ze środowiskami międzynarodowymi związanymi z Psychoterapią 

 wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia i innymi 

profesjonalistami 

 reprezentowanie i dbanie o interesy członków Stowarzyszenia.  

§9 

Sposoby realizacji celów: 

 stworzenie Systemu Certyfikacji Psychoterapeutów Tańcem i Ruchem 

 nadawanie certyfikatów psychoterapeuty i certyfikatów superwizora Psychoterapii 

Tańcem i Ruchem 

 prowadzenie rejestru profesjonalistów Psychoterapii Tańcem i Ruchem 

 ubieganie się o afiliację w międzynarodowych stowarzyszeniach o podobnym profilu 

 wspieranie badań i wydawanie publikacji w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem 

 organizowanie i branie udziału w konferencjach i szkoleniach poświęconych 

Psychoterapii Tańcem i Ruchem 

 organizowanie superwizji 
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 pozyskiwanie partnerów i środków do realizacji celów statutowych 

 prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających, między innymi  

psychoterapii, terapii, warsztatów, badań oraz interwencji kryzysowej. 

 

Rozdział III 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

§10 

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub innego kraju. 

Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mieszkający na stałe poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

§11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 członków zwyczajnych 

 członków wspierających 

 członków honorowych. 

§12 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła rekomendowane 

przez Stowarzyszenie szkolenie w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem lub uzyskała inne 

kwalifikacje zgodne z kryteriami przyjętymi przez Stowarzyszenie. 

§13 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

 uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym 

 korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia 

i Komisji Rewizyjnej  
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 zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem Zarządu Stowarzyszenia i wyrażania 

opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia 

 korzystania ze statutowej działalności Stowarzyszenia 

 korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia. 

§14 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

 aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia 

 przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia 

 regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących 

w Stowarzyszeniu 

 dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia. 

§15 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba będąca w trakcie szkolenia 

rekomendowanego przez Stowarzyszenie. 

§16 

Członek wspierający ma prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyłączeniem głosu 

stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§17 

Członek wspierający podlega takim samym obowiązkom jak członek zwyczajny. 

§18 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

idei Psychoterapii Tańcem i Ruchem lub w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

§19 

Członek honorowy ma prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyłączeniem głosu 

stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 
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§20 

Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem 

doradczym i zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§21 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

§22 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§23 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia 

 śmierci członka  

 utraty praw publicznych 

 wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia 

postanowień statutu, nieprzestrzegania regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

bądź też z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia 

 skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków z powodu nie płacenia składek 

członkowskich, lub innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, przez okres 

1 roku. 

§24 

Pozbawienie godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  
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§25 

Od uchwały o  skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie w terminie jednego miesiąca 

od doręczenia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§26 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem 

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem 

c) Komisja Rewizyjna. 

§27 

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, a kadencja Komisji Rewizyjnej 4 (cztery) lata. Wybór tych 

władz odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

§28 

W przypadku ustąpienia, odwołania albo śmierci członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób 

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków pochodzących 

z wyboru. 

§29 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 
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§30 

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§31 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz (1) w roku, w tym raz (1) w roku 

jako sprawozdawcze i co 3 (trzy) lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 

§32 

Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad 

zwyczajnego Walnego Zebrania z co najmniej trzytygodniowym (3) wyprzedzeniem. 

§33 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

 z własnej inicjatywy 

 na wniosek Komisji Rewizyjnej 

 na pisemny wniosek minimum 1/4 (jednej czwartej) członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

§34 

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 3 (trzech) tygodni od daty 

złożenia wniosku. 

§35 

Na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu obraduje się tylko nad sprawami, dla omówienia których 

zostało zwołane. 

§36 

W wypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania, drugi termin Walnego 

Zebrania zostaje zwołany 10 (dziesięć) minut później od zamknięcia posiedzenia. W drugim 
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terminie uchwały zostają podjęte większością głosów obecnych na zebraniu członków 

uprawnionych do głosowania.  

§37 

Stowarzyszenie dopuszcza, aby obrady Walnego Zebrania odbywały się z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej (on-line) lub hybrydowej (na żywo plus on-line). Przepisy 

o zwołaniu Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio, natomiast link do platformy, na której 

odbywać się będzie Walne Zebranie zostanie wysłany do członków oraz zaproszonych gości co 

najmniej godzinę przed wyznaczonym terminem Zebrania.  

§38 

W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu członek zwyczajny Stowarzyszenia może 

przekazać swoje upoważnienie, które uprawniać będzie do głosowania w jego imieniu, innemu 

członkowi zwyczajnemu. Odręcznie podpisane upoważnienie, w przypadku Walnego Zebrania 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w formie hybrydowej, zostanie 

przekazane do Zarządu przed rozpoczęciem Walnego Zebrania. 

§39 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 wyznaczanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia 

 wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze 

 zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej  

 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 

 rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich  

 nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego  

 ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń 

 podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, a także w sprawie rozwiązywania 

Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku 
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 podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie należących do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

§40 

Zarząd organizuje działalność Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.  

§41 

Zarząd liczy 3 do 5 (trzy do pięciu) członków i wybiera spośród siebie Prezesa, Skarbnika 

i Sekretarza.  

§42 

Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał.  

§43 

Organizację pracy i tryb obradowania Zarządu określa wewnętrzny regulamin.  

§44 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego 

członków. 

§45 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami 

Walnego Zebrania 

 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie rocznego budżetu 

 zawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami 

 uchwalanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia 

 podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich  

 zwoływanie Walnych Zebrań 

 składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 
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§46 

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, 

zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest 2 (dwóch) członków 

Zarządu działających łącznie.  

2. Do zawierania umów z członkami Zarządu uprawnionych jest 2 (dwóch) członków Komisji 

Rewizyjnej, działających łącznie. 

§47 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.  

§48 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, 

Zastępcę oraz Sekretarza. 

§49 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

 kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz na kadencję 

Zarządu 

 występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień 

 uczestniczenie w zebraniach Zarządu z głosem doradczym 

 składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie 

o absolutorium dla ustępującego Zarządu  

 uchwalanie wewnętrznych regulaminów Komisji Rewizyjnej 

 występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz Zebrania Zarządu  

 zwołanie Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem. 

§50 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
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Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§51 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 52 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

 wpisowe i składki członkowskie 

 dotacje, zapisy i darowizny 

 wpływy z działalności statutowej 

 dochody z działalności gospodarczej.  

 

Rozdział VI 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§53 

Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

członków liczbą przynajmniej 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania.  

§54 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i cel, na jaki ma być 

przeznaczony jego majątek. 
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Rozdział VII 

Inne postanowienia 

§55 

1. Stowarzyszenie jest członkiem The European Association of Dance and Movement Therapy 

(EADMT). 

2. Spośród członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze, członkowie co 

3 (trzy) lata wybierają Delegata i jego Zastępcę, którzy są reprezentantami Stowarzyszenia 

w EADMT oraz biorą udział w jego pracach. 

3. Stowarzyszenie zobowiązane jest do opłacania składek wynikających z przedmiotowego 

członkostwa.  

§56 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

Tekst jednolity z 10 kwietnia 2022 roku 

 


