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REGULAMIN CZŁONKOSTWA RZECZYWISTEGO W STPJM 
 

Zatwierdzony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd 
Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego 

Uchwałą nr 2/24/02/18 

 
regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku 

 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
2.1 Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego określa Statut STPJM i 

niniejszy Regulamin. 
2.2 Członkiem rzeczywistym STPJM może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzo-

ziemiec, także zamieszkały poza granicami Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie-
pozbawiony praw publicznych, który spełnił łącznie następujące wymagania: 
 

1. odbył okres przygotowawczy i zgodnie z Regulaminem okresu przygotowawczego dla kandydatów do 
STPJM, 

2. uzyskał pozytywną opinię Zarządu STPJM,  
3. zgłosił chęć wstąpienia do STPJM, składając wniosek o członkostwo wraz z deklaracją członkowską, 
4. jego wniosek o członkostwo został zatwierdzony przez Zarząd STPJM, 
5. opłacił składkę członkowską. 

 
2. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA RZECZYWISTEGO 

 
2.1 Członkowie rzeczywiści w pierwszym miesiącu członkostwa składają deklarację członkowską.  
2.2 Członkowie rzeczywiści mają czynne i bierne prawo wyborcze. 
2.3 Członkowie rzeczywiści są zobowiązani do wpłacania corocznej składki członkowskiej. Wysokość składki 

ustalana jest corocznie przez Zarząd STPJM. 
2.4 Członkowie rzeczywiści otrzymują legitymację STPJM. 
2.5 Członkowie rzeczywiści mogą mieć status członków aktywnych lub biernych. 

 
3. ZASADY UZYSKIWANIA STATUSU CZŁONKA RZECZYWISTEGO AKTYWNEGO LUB BIERNEGO 

 
3.1. Status uzyskuje się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i obowiązuje on do 31 grudnia danego 

roku. 
3.2. O nadaniu statusu każdego roku decyduje Zarząd STPJM na podstawie liczby punktów uzyskanej przez 

członka w poprzednim roku kalendarzowym.  Status członków aktywnych uzyskują ci z członków rze-
czywistych, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskali sumę 10 lub więcej punktów za udział w 
warsztatach, szkoleniach, kursach, obozach i innych formach wsparcia organizowanych przez STPJM i 
opłacili składkę członkowską. Członkami biernymi zostają Ci, którzy nie uzyskali sumy 10 punktów lub 
nie opłacili składki członkowskiej. 

3.3. Punkty przyznaje się według poniższej tabeli: 
 

 

wydarzenie punkty opcje dodatkowe 
dodatkowe 
punkty 

1 dzień szkolenia STPJM 1 
prowadzenie szkolenia STPJM +1 

z zagranicznym trenerem +50% 

wydarzenie związane ze środowiskiem Głu-
chych  

1 organiza-
cja/wolontariat/tłumaczenie 

+1 

wypełnienie ankiety członkowskiej 1   
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1 dzień szkolenia tematycznego poza STPJM 
1 organiza-

cja/wolontariat/tłumaczenie 
+1 

1 dzień konferencji tematycznej 
1 prelekcja wygłoszona na konfe-

rencji  
+1 

Hieronimki  
1 organiza-

cja/wolontariat/tłumaczenie 
+1 

1 blok tłumaczenia wolontaryjnego 
 

1 tłumaczenie z udziałem języka 
obcego lub IS 
 

+50% 

1 blok koordynacji tłumaczenia wolontaryjne-
go 

1 tłumaczenie z udziałem więcej 
niż 4-osobowy zespół tłumaczy 

+50% 

udział w spotkaniach eksperckich/grupach 
roboczych/grupach zadaniowych  itp. (rok) 

2   

reprezentacja STPJM na różnych wydarze-
niach 

1-2   

udział w Walnym Zjeździe 1   

Mentoring kandydata do STPJM 1   

15 godz. kursu języka obcego (PJM, IS, język 
obcy foniczny, język obcy migowy), konwer-
sacje językowe 

1   

Publikacja tematyczna 1-2   

Praca w Zarządzie STPJM (rok) 10   

Praca w Komisji Rewizyjnej (rok) 3   

Praca w Sądzie Koleżeńskim (rok) 3   

Inne wydarzenia na bieżąco rekomendowane 
przez Zarząd 

zgodnie z 
punkta-
cją 
zapropo-
nowaną 
przez 
Zarząd 

  

Inne wydarzenia zgłoszone przez członka i 
zaaprobowane przez Zarząd 

zgodnie z 
punkta-
cją 
zapropo-
nowaną 
przez 
Zarząd 

  

 
3.4. Na wniosek członka można przenieść punkty z poprzedniego roku na rok kolejny w sytuacji gdy: 

1. Członek w roku ubiegłym zgromadził mniej niż 10 punktów, nie uzyskał statusu członka aktywnego  
(całość zgromadzonych punktów można przenieść na kolejny rok kalendarzowy), 

2. Członek zgromadził ponad 10 punktów, uzyskał status członka aktywnego (nadwyżkę punktów moż-
na przenieść na kolejny rok kalendarzowy, jednak zniżka na szkolenia i warsztaty pozostanie na po-
ziomie 10% zgodnie z punktem 4.2). 

3.5. Niezależnie od przeniesionych punktów w ciągu roku członka obowiązuje: 
1. zebranie minimum 2 punktów za szkolenia organizowane przez STPJM, 
2. udział w jednym wydarzeniu związanym ze środowiskiem Głuchych, 
3. wypełnienie ankiety członkowskiej. 

3.6. Punkty są  przyznawane tylko i wyłącznie za wywiązywanie się z obowiązków zgodnie z normami etycz-
nymi i standardami STPJM.  

3.7. Punktów nie uzyskuje się za tłumaczenia zarobkowe. 
3.8. Punkty są na bieżąco wpisywane przez członków do interaktywnej tabeli, która stanowi platformę ra-

portowania rozwoju osobistego. 
3.9.  Punkty są podliczane 31 grudnia każdego roku. Zarząd ma 14 dni na podjęcie decyzji w formie Uchwały 

o nadaniu statusu każdemu z członków na kolejny rok i poinformowaniu go o tym pisemnie.  
3.10. Od decyzji Zarządu można się odwołać w ciągu 14 dni od podjęcia Uchwały. 
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4. CZŁONEK AKTYWNY 

 
4.1. Uzyskuje zniżkę na wszystkie szkolenia/warsztaty/imprezy/ spotkania organizowane przez STPJM przez 

cały rok kalendarzowy, w którym ma status członka aktywnego w wysokości 10%.  
4.2. Zniżka nie obowiązuje na składkę członkowską. 
4.3. Nadwyżka punktów uzyskanych w poprzednim roku może być przesunięta na rok kolejny. 
4.4. Zyskuje prawo do wnioskowania o dofinansowanie szkoleń innych niż organizowane przez STPJM pod-

noszących jego kwalifikacje zawodowe. 
 

 
5. CZŁONEK BIERNY 
 
5.1. Ponosi 100% odpłatność za wszystkie szkolenia/warsztaty/imprezy/ spotkania organizowane przez ST-

PJM przez cały rok kalendarzowy, w którym ma status członka biernego. 
5.2. Nie ma prawa do wnioskowania o dofinansowanie szkoleń innych niż organizowane przez STPJM. 
5.3. Może pozostawać członkiem biernym maksymalnie 3 lata kalendarzowe z rzędu. 
5.4. Po trzech altach w uzasadnionych przypadkach może wnioskować d Zarządu o kolejny rok członkostwa. 

 
6. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
6.1 Przez deklarację członkowską rozumie się dokument podpisywany przez członka rzeczywistego STPJM 

poświadczający jego znajomość zasad funkcjonowania Stowarzyszenia i deklarację lojalności wobec nie-
go.  

6.2 Deklaracja członkowska zawiera:  
1. dane osobowe, 
2. dane kontaktowe, 
3. informację o dacie wstąpienia do Stowarzyszenia, 
4. informację o dacie pozbawienia członkostwa, 
5. informację o wykształceniu, 
6. zobowiązanie do płacenia składek członkowskich, 
7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STPJM,  
8. zgodę lub jej brak na otrzymywanie informacji o Walnym Zjeździe i Nadzwyczajnym Walnym Zjeź-

dzie pocztą elektroniczną,  
9. na udostępnianie danych kontaktowych klientom,  
10. na publikację wizerunku, na umieszczenie danych w banku tłumaczy na stronie internetowej ST-

PJM, 
11. deklarację przestrzegania zasad członkostwa, 
12. klauzulę lojalności, 
13. poświadczenie podpisem członka. 

 
6.3 Deklaracja członkowska stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  
6.4    Deklarację członkowską członek wypełnia w terminie 14 dni od daty przyjęcia w poczet członków rzeczy-

wistych STPJM. 
 
7. OBOWIĄZKI CZŁONKA 
 
Do obowiązków członka należy: 
7.1. Terminowe płacenie składek członkowskich, 
7.2. Udział w Walnym Zjeździe STPJM, 
7.3. Przestrzeganie Kodeksu Etyki i Standardów pracy tłumacza STPJM, 
7.4. Przestrzeganie Regulaminów obowiązujących w STPJM. 
 
 
8. ZASADY POZBAWIENIA CZŁONKOSTWA 
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Pozbawienie członkostwa może nastąpić w następujących przypadkach: 
8.1 Na wniosek członka, 
8.2 Decyzją Zarządu: 

1. Zarząd podejmuje decyzję na podstawie niewywiązywania się obowiązków członkowskich, 
2. Zarząd podejmuje decyzję, gdy członek przez 3 kolejne lata pozostaje członkiem biernym,  

 
8.3 Od decyzji Zarządu jest możliwość odwołania się w ciągu 30 dni od daty uchwały o pozbawieniu członko-

stwa, 
8.4 Zarząd ma obowiązek poinformować członka o pozbawieniu członkostwa w ciągu 14 dni od podjęcia 

Uchwały. 
 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd 24 lutego 2018 roku: 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

protokolant przewodniczący zebrania 

Anna Łoginow-Piasecka Aleksandra Kalata-Zawłocka 

 

 


