
REGULAMIN 

KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU  

OT STALOWA WOLA 

 

CZŁONKOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW: 

Członkiem Stalowowolskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu 

może zostać każdy pełnoletni obywatel, mający pełną zdolność do czynności prawnych i 

niepozbawiony praw publicznych, który jest osobą autystyczną lub opiekuje się osobą z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu, i który: 

1. Przeczyta i zaakceptuje niniejszy regulamin 

2. Złoży  pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia 

3. Dołączy do niej kserokopię orzeczenia  z poradni leczenia autyzmu, lekarza psychiatry 

lub poradni psychologiczno – pedagogicznej,  potwierdzającego u niego, bądź u jego 

podopiecznego spektrum autyzmu. 

4. Wpłaci wpisowe w wysokości 300 zł (trzysta zł) w formie darowizny na konto 

Stowarzyszenia. Powyższa kwota może być również zadeklarowana jako darowizna    

1 % swojego, bądź od osób trzecich.  W przypadku zapewnienia kwoty z 1 % 

mniejszej niż 300 zł, starający się o przynależność powinien dopłacić różnicę w 

formie darowizny na konto Stowarzyszenia. W przypadkach wyjątkowych Zarząd w 

drodze głosowania może zezwolić starającemu się o członkostwo na wpłacenie 

wpisowego w ratach,  w niższej kwocie lub w ogóle od niego odstąpić, na 

uzasadnioną, pisemną prośbę zainteresowanego przynależnością.  

5. Zadeklaruje regularne płacenie składek członkowskich 

6. Zadeklaruje swój czynny udział w życiu Stowarzyszenia i pomoc w zbieraniu środków 

na jego działalność. 

7. Złoży wymagane dokumenty  na ostatnim zebraniu w roku (w miesiącach X – XI), 

podczas którego planowany jest zakres działań na rok następny.  

Przyjęcie bądź nieprzyjęcie starającego się o przynależność do Stowarzyszenia odbywa się na 

początku następnego roku kalendarzowego,  na pierwszym w danym roku posiedzeniu 

Zarządu, w formie Uchwały Zarządu. 

KAŻDY CZŁONEK MA PRAWO: 

1. Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia 

2. Wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia 

3. Brać udział w zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie. 



DOFINANSOWANIE DO IMPREZ 

Aby brać udział w imprezach organizowanych i dofinansowywanych przez Stowarzyszenie 

KAŻDY CZŁONEK  musi spełnić określone wymagania: 

1. Być co najmniej jeden rok członkiem Stowarzyszenia 

2. W roku poprzedzającym rok, w którym jest dana impreza wziąć udział w co najmniej 

25 % zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie.  

W wyjątkowych przypadkach  Zarząd w drodze głosowania może zezwolić na wzięcie 

udziału w imprezie osobie niespełniającej powyższych warunków.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

KAŻDY CZŁONEK MA OBOWIĄZEK: 

1. Przestrzegać niniejszego regulaminu 

2. Regularnie opłacać składki członkowskie 

3. Aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia i pomagać w zbieraniu środków na 

jego działalność  

4. W przypadku chęci wystąpienia ze Stowarzyszenia powiadomienia o tym pisemnie 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2017 roku.  

na mocy Uchwały nr 04/ 04 /2017 

Walnego Zgromadzenia Członków KTA OT Stalowa Wola 

 

 

 

 

  


