
ROZDZIAŁ II Statutu PSTZ 
ETOS STOWARZYSZENIA, JEGO CELE ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
Art. 2 

Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej w swych działaniach i dążeniach 
kieruje się następującymi przesłankami antropologicznymi oraz etycznymi: 
1) człowiek jest istotą zajęciową, niezależnie od swego wieku, stanu zdrowia 
i sprawności; 
2) zajęciowość stanowi podstawowy czynnik sensotwórczy w życiu każdej 
osoby i jako taka stanowi zaspokojenie jednej z fundamentalnych potrzeb 
człowieka; 
3) pojęcie sprawiedliwości odnoszące się do każdej osoby musi uwzględniać 
także wymiar sprawiedliwości zajęciowej; 
4) istnieje bezpośredni związek między realizacją postulatu sprawiedliwości 
zajęciowej a dobrostanem osoby; 
5) terapeuta zajęciowy afirmuje holistyczną wizję osoby, niezależnie od jej 
wieku, stanu zdrowia i sprawności; 
6) terapeuta zajęciowy uznaje swoją profesję zarazem za zawód służebny i 
zawód zaufania publicznego; 
7) terapeuta zajęciowy definiuje i interpretuje etos swojego zawodu przez 
pryzmat koncepcji Client Centered Practice; 
8) terapeuta zajęciowy wykonując swój zawód, kieruje się uniwersalnymi 
zasadami etycznymi, to jest: zasadą poszanowania autonomii osoby, zasadą 
nieszkodzenia; zasadą sprawiedliwości (wobec pacjenta), zasadą 
dobroczynności (czynienia dobra), zasadą użyteczności, zasadą integralności 
(prawdomówność, dyskrecja, słowność); 
9) w zawodzie terapeuty zajęciowego wiedza, umiejętności i etyka dopełniają 
się wzajemnie, tworząc integralną całość.    
 

Art. 3 
Celami działania Stowarzyszenia są: 
1) promowanie inicjatyw zmierzających do rozwijania kierunku studiów 
wyższych w zakresie terapii zajęciowej, w tym tworzenie i opiniowanie 
programów nauczania terapii zajęciowej na różnych szczeblach edukacji 
2) wspieranie działalności zmierzającej do rozwoju kadr zawodowych w 
zakresie terapii zajęciowej, w tym tworzenie zasad i wzorców praktyki 
terapii zajęciowej w oparciu o normy etyczne oraz światowe standardy 
3) działanie zmierzające do wdrażania zintegrowanych standardów 
europejskich z uwzględnieniem polskiej myśli i praktyki terapii zajęciowej, 
4) integracja osób i instytucji zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio 
praktyką terapii zajęciowej, 
5) integracja środowiska naukowego: osób i instytucji prowadzących badania 
w obszarze terapii zajęciowej oraz w obszarach pokrewnych, 



6) działanie na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji i wymiany osób 
związanych zawodowo lub naukowo z terapią zajęciową i dziedzinami 
pokrewnymi, 
7) inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, informacyjnych, 
edukacyjnych oraz badań naukowych skupionych wokół szeroko pojętej terapii 
zajęciowej, a także uczestniczenie w działaniach i inicjatywach mających 
podobny charakter, 
8) szeroko pojęta działalność na rzecz poprawy sytuacji osób 
niepełnosprawnych oraz innych wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym i 
wykluczeniu społecznemu,  
9)  prowadzenie działań na rzecz szeroko pojętej promocji integracji społecznej, 
10)  realizowanie inicjatyw mających na celu upowszechnianie i rozwój 
nowoczesnych  form terapii zajęciowej oraz pomocy społecznej, 
11)  prowadzenie i publikowanie badań naukowych oraz materiałów 
promujących terapię zajęciową, tworzenie przewodników klinicznych z 
zakresu terapii zajęciowej, 
12)  prowadzenie różnorodnych działań, w tym pozyskiwanie funduszy, na 
rzecz rozwoju i popularyzacji terapii zajęciowej, 
13)  rozwijanie współpracy z WFOT, ENOTHE, COTEC i innymi podmiotami 
zajmującymi się działaniami na rzecz terapii zajęciowej. 
 

Art. 4 
Sposobami realizacji celów, o których mowa w Art. 3, jest: 
1) wspieranie systemowego oparcia społecznego, pomocy oraz promocji 
na rzecz środowisk społecznych, 
2) podejmowanie działań naukowo-badawczych, 
3) szeroko pojęta promocja nowoczesnych idei terapii zajęciowych, 
4) współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w Polsce i w innych 
państwach, 
5) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i wydawniczej, 
6) realizacja projektów, kampanii i przedsięwzięć terapeutycznych, 
edukacyjnych, informacyjnych, kulturalnych, pomocowych, opiekuńczych 
oraz społecznych, 
7)  podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia. 
 


