
Regulamin Stowarzyszenia
o nazwie: „PTBT”  Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy

i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie 

§ 1.
Stowarzyszenie “PTBT” Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji 
u Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie ” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa 
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z  1989 r.  Nr  20,  poz.  104 z  późn.  zmianami)  oraz  niniejszego Regulaminu i  jest 
stowarzyszeniem zwykłym.

§ 2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa

§ 4.
Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dla 
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 
poza granicami kraju - z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 5.
Stowarzyszenie  może  używać  odznak  i  pieczęci  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

§ 6.
1) Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i  międzynarodowymi 
organizacjami oraz instytucjami o tym samym, lub podobnym profilu działania.
2) Stowarzyszenie nie popiera i nie finansuje istniejących obecnie partii, organizacji 
politycznych ani związków wyznaniowych i nie pozostaje w zależności od żadnej z 
istniejących obecnie opcji politycznych.

§ 7.
Stowarzyszenie  jest  dobrowolne  i  samorządne,  opiera  swoją  działalność  na  pracy 
społecznej członków. 

§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest  rozwijanie i upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń 
posttraumatycznych u dzieci i młodzieży. 

§ 9.

Stowarzyszenie grupuje przedstawicieli różnych środowisk i zawodów. Ma charakter 
interdyscyplinarny,  integrujący  wiedzę  medyczną,  wiedzę  z  zakresu  nauk 
społecznych, humanistycznych i prawnych.



§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez społeczną nieodpłatną działalność:

1)  Promowanie  i  upowszechnianie  nowoczesnych,  zgodnych  z  aktualną  światową 
wiedzą standardów i rekomendacji – w tym badawczych i proceduralnych.
2)  Wpływanie  na  zmiany  o  charakterze  lokalnym  i  systemowym na  rzecz  celów 
społecznie użytecznych.
3) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celem Stowarzyszenia w 
tym oddziaływanie na kształtowanie i stanowienie obowiązującego prawa.
4) Współpracę z władzami Rzeczypospolitej  Polskiej  każdej  instancji,  instytucjami 
samorządowymi,  środkami  masowego  przekazu  i  innymi  podmiotami 
zainteresowanymi celami i działalnością Stowarzyszenia.
5) Udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
6)  W  ramach  realizacji  celu  regulaminowego  Stowarzyszenie  może  inicjować 
postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru 
sprawiedliwości  oraz  organami  administracji  publicznej  w  charakterze  organizacji 
społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa

§ 11.
Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich. 

§ 11.
Na zebraniu założycielskim wybrano na przedstawiciela Stowarzyszenia 

Leszka Drozdowskiego.

PTBT wpisane zostało do ewidencji  stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez 
Prezydenta m.st. Warszawy pod poz. 1143


