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Statut Stowarzyszenia 
Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej 

 

 

Postanowienia ogólne 

Za osoby z niepełnosprawnością uznajemy te osoby, które mają długotrwale naruszoną 
sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może 
w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział  w życiu 
społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej w skrócie PAND, 
zwane w dalszej części statutu Akademią. 

§2 

Terenem działalności Akademii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Poznań. 

Miejscem pracy Zarządu jest Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 
135/147, 61-545 Poznań. 

§3 

Akademia ma charakter naukowo-społeczny. Przedmiotem zainteresowania i działania 
Akademii jest zagadnienie niepełnosprawności obejmujące rozpoznanie, zapobieganie, 
leczenie uszkodzeń strukturalnych, rehabilitację, adaptację społeczną oraz pełne 
uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Ponadto, szerzenie 
współpracy między wszelkimi dziedzinami nauki zajmującymi się zmniejszaniem skutków 
niepełnosprawności oraz znoszeniem barier utrudniających osobom z niepełnosprawnością 
pełny i skuteczny udział  w życiu społecznym. 

§4 

1. Akademia jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa 
o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, a jej działalność opiera się na pracy 
społecznej członków. 

2. Akademia może zatrudniać pracowników lub przekazywać określone zadania do 
realizacji w drodze umów cywilnoprawnych podmiotom trzecim. 
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§5 

Akademia ma prawo powoływania sekcji, komitetów, komisji m.in. naukowych działających 
stale lub okresowo - celowo ukierunkowanych. 

§6 

1. Akademia ma prawo używania pieczęci i odznak. 
2. Akademia ma prawo do posiadania oficjalnego portalu internetowego, 

zarejestrowanego pod domeną www.pand.pl  

§7 

Akademia może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnym 
charakterze i celach działania. 

 

Cele Akademii i sposoby realizacji 

§8 

Celem Akademii jest: 

1. Dążenie do zrzeszenia oraz współpracy środowiska naukowego, środowiska 
praktyków, środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz 
wszystkich zainteresowanych zagadnieniami niepełnosprawności, na rzecz ochrony 
i zapewnienia pełnego i równego korzystania z wszystkich praw człowieka 
i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnością. 

2. Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności jako zagadnieniu 
multidyscyplinarnym, dotykającym wielu aspektów i obszarów życia. Podnoszenie 
poziomu umiejętności osobistych i zawodowych członków Akademii, zachęcanie do 
szerzenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania pracy naukowej. 

3. Współdziałanie w dokształcaniu członków Akademii, w porozumieniu z odpowiednimi 
instytucjami i władzami. 

4. Budowanie platformy wymiany informacji  oraz doświadczeń związanych 
z rozwiązywaniem problemów dotyczących niepełnosprawności. 

5. Współpraca z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, 
mediami i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów osób 
z niepełnosprawnością oraz w zakresie zmiany postaw społecznych wobec osób 
z niepełnosprawnością i promocji włączania. 

6. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu niepełnosprawności, propagowanie 
wiedzy o problemach osób z niepełnosprawnością  wśród innych specjalności oraz 
współpraca z innymi towarzystwami w rozwiązywaniu zagadnień 
interdyscyplinarnych. 

7. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami krajowymi 
i zagranicznymi, a szczególnie z European Academy of Childhood Disability. 
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8. Promocja i wspieranie inicjatyw naukowych w zakresie wszystkich aspektów 
niepełnosprawności  oraz publikacji wartościowych rezultatów powyższych badań. 

9. Wspieranie medycznych i naukowych aspektów badawczych dotyczących znoszenia 
wszelkiego rodzaju barier (społecznych, architektonicznych, medycznych, 
komunikacyjnych itp.) uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością pełny 
udział w życiu społecznym, leczenia przyczyn i skutków niepełnosprawności. 

10. Wspieranie inicjatyw społecznych w Polsce mających na celu znoszenie barier, które 
utrudniają osobom z niepełnosprawnością pełny i skuteczny udział w życiu 
społecznym. 

11. Dbałość o wysokie standardy etyczne i naukowe wszystkich aktywności wspieranych 
przez Akademię. 

 

§9 

Cele te realizuje Akademia poprzez: 

1. Organizowanie co dwa lata Zjazdów Naukowych. 
2. Coroczne organizowanie Walnych Zebrań Członków Akademii. 
3. Organizowanie w latach międzyzjazdowych środowiskowych i regionalnych wydarzeń 

naukowych. 
4. Organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, dyskusji okrągłego stołu i innych form 

działalności szkoleniowo-naukowej. 
5. Dążenie do wydawania czasopisma adresowanego do szerokiego grona specjalistów 

zajmujących się niepełnosprawnością oraz popieranie działalności wydawniczej 
o tematyce niepełnosprawności.  

6. Propagowanie wiedzy popularnonaukowej i nowych osiągnięć dotyczących 
niepełnosprawności oraz upowszechnianie postaw społecznych oraz wiedzy 
profilaktycznej w zakresie niepełnosprawności w społeczeństwie. 

7. Występowanie z opiniami, wnioskami naukowymi i organizacyjnymi, dotyczącymi 
problemów osób z niepełnosprawnością, do władz, samorządu lekarskiego, 
samorządu fizjoterapeutycznego  i innych stowarzyszeń. 

8. Opracowywanie schematów właściwego postępowania terapeutycznego w zakresie 
niepełnosprawności dziecięcej. 

9. Organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych 
ukierunkowanych na dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością.  

  

Członkowie Akademii; ich prawa i obowiązki 

§10 

Członkami Akademii mogą być osoby dorosłe, zajmujące się w jakiejkolwiek formie dziećmi 
oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością wynikającą z przyczyn mających miejsce 
w okresie rozwojowym: 
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1. Lekarze wszystkich specjalności zajmujący się niepełnosprawnością  
2. Fizjoterapeuci wszystkich specjalności zajmujący się niepełnosprawnością  
3. Przedstawiciele innych zawodów medycznych zajmujący się przyczynami 

niepełnosprawności oraz zapobieganiem jej skutkom  
4. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi zajmujący się niepełnosprawnością 
5.  Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością  
6. Osoby z niepełnosprawnością, których niepełnosprawność ma charakter wrodzony 

lub powstała w wieku rozwojowym po osiągnięciu dorosłości  
7. Inne osoby fizyczne zainteresowane problematyką niepełnosprawności  
8. Osoby prawne zainteresowane problematyką niepełnosprawności    

§11 

W skład Akademii wchodzą członkowie: zwyczajni, seniorzy, honorowi, korespondenci oraz 
członkowie wspierający, w tym członkowie rodzice/opiekunowie. 

§12 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe 
warunki: 

a) posiada obywatelstwo polskie bądź na stałe przebywa w Polsce, 
b) posiada wyższe wykształcenie, 
c) spełnia warunki §10 niniejszego Statutu, 
d) spełnia wymogi wynikające z ust. 2 niniejszego paragrafu, 
e) przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, 
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
2. Kandydat staje się członkiem zwyczajnym Akademii po akceptacji przez Zarząd 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który musi być przesłany pocztą lub drogą 
e-mailową („skan” formularza) do Zarządu oraz po opłaceniu składki członkowskiej za 
dany rok. Formularz zgłoszeniowy udostępniany jest na stronie internetowej 
Akademii. 
 

3. Członek zwyczajny ma prawo: czynnego i biernego wyboru władz Akademii, 
uczestniczenia we wszystkich zebraniach naukowo-dydaktycznych i imprezach 
organizowanych przez Akademię oraz korzystania ze wszystkich uprawnień 
wynikających z postanowień statutu. 
 

4. Aktualna lista członków zwyczajnych jest prowadzona przez Sekretarza Zarządu 
i przekazywana w formie mailowej raz w roku do Zarządu, który przygotowuje listę 
członków całej Akademii. 

§13 

1. Członkiem seniorem zostaje na własną prośbę, złożoną do właściwego Prezesa 
Zarządu, członek Akademii, który przeszedł na emeryturę lub stałą rentę inwalidzką. 

2. Po ukończeniu 70 roku życia uzyskuje się automatycznie status członka seniora. 
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3. Członkowie seniorzy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 
biernego prawa wyborczego i są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich oraz 
opłat zjazdowych. 

4. Aktualna lista członków seniorów jest prowadzona przez Sekretarza Zarządu 
i przekazywana w formie mailowej raz w roku do Zarządu, który przygotowuje listę 
członków całej Akademii. 

 

§14 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków 
osobom szczególnie zasłużonym dla Akademii lub w zakresie jej działań statutowych. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 
biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek 
członkowskich i opłat zjazdowych. 

3. Członkostwa honorowego może pozbawić jedynie Walne Zebranie Członków na 
wniosek Sądu Koleżeńskiego. 

4. Aktualna lista członków honorowych Akademii jest prowadzona przez Sekretarza 
Zarządu. 

§15 

1. Członkiem korespondentem może być osoba fizyczna, obywatel innego państwa, 
który czynnie współpracuje z Akademią. 

2. Członka korespondenta powołuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 
sekcji złożony za pośrednictwem Zarządu. 

3. Członek korespondent nie posiada uprawnień wynikających z postanowień statutu, 
w szczególności w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony 
z obowiązku płacenia składek i opłat zjazdowych. 

4. Tytułu członka korespondenta może pozbawić jedynie Walne Zebranie Członków na 
wniosek Sądu Koleżeńskiego. 

5. Aktualna lista członków korespondentów Akademii jest prowadzona przez Sekretarza 
Zarządu. 

§16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która w pisemnym 
zgłoszeniu zadeklaruje stałą, roczną składkę na cele Akademii. 

2. Uchwałę o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd. 
3. Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy i urządzeń Akademii. 
4. Członkostwo ustaje po jednorocznym okresie niepłacenia zadeklarowanych składek. 
5. Członek wspierający nie posiada uprawnień wynikających z postanowień statutu 

w szczególności w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego. 
6. Aktualna lista członków wspierających Akademii jest prowadzona przez Sekretarza 

Zarządu. 
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§17 

1. Szczególną postacią członka wspierającego jest członek rodzic/opiekun osoby 
z niepełnosprawnością.   

2. Członek rodzic/opiekun działa zgodnie z zasadami określonymi w § 16 , jednakże jako 
jedyny spośród członków wspierających posiada wszelkie uprawnienia wynikające 
z postanowień niniejszego statutu, a w szczególności posiada czynne i bierne prawo 
wyborcze w zakresie wyborów Rady Rodziców/Opiekunów i jej przewodniczącego – 
członka Zarządu Głównego.  

§18 

Członek wspierający i honorowy ma prawo do : 

a) Brania udziału  z głosem doradczym w  zebraniach i pracach Stowarzyszenia. 
b) Zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
c) Uzyskania informacji o sposobie wykorzystania udzielonego wsparcia. 

 

§19 

1. Członkowie Akademii są obowiązani do: 
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz i regulaminów wewnętrznych 

Akademii, 
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych, 
c) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej, 
d) regularnego opłacania składek członkowskich, o ile obowiązek ten wynika 

z postanowień niniejszego Statutu. 
 

2. Członkostwo w każdym przypadku ustaje na skutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi, 
b) śmierci członka, 
c) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego za 

działalność na szkodę Akademii lub przypadku skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. 
 

3. Członkostwo zwyczajne poza przypadkami wskazanymi w ust. 2 ustaje również 
w sytuacji: 

a) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od 
pracy w Akademii, 

b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek 
członkowskich co najmniej za okres dwóch lat. Za termin wpłaty przyjmuje się datę 
1 września za dany rok. 
 

4. Ponowne przyjęcie do Akademii na członka zwyczajnego wymaga postępowania jak 
w przypadku pierwszorazowego przyjęcia (§ 12 punkt 2). W razie ustania członkostwa 
z przyczyny wskazanej w § 19 ust. 3 punkt b), członkostwo zwyczajne może być 
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wznowione po opłaceniu zaległych składek członkowskich. Jeśli przerwa w opłacaniu 
składki trwa dłużej niż dwa lata, wznowienie członkostwa wymaga postępowania jak 
w przypadku pierwszorazowego przyjęcia (§12 punkt 2). 
 

5. Istnienie po stronie członków zwyczajnych zaległości w opłatach członkowskich za 
dany rok na dzień 1 września powoduje zawieszenie danego członka w prawach 
wyborczych (zarówno czynnych jak i biernych) do czasu uregulowania wszystkich 
zaległości, z tym jednakże, że uregulowanie zaległości w okresie krótszym niż 30 dni 
przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Akademii powoduje, iż 
odwieszenie praw wyborczych następuje dzień po zamknięciu obrad tego 
Zgromadzenia. 

 

Organy Akademii 

§20 

1. Organami Akademii są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Rada Konsultacyjna, 
d) Komisja Rewizyjna, 
e) Komisja Etyki 
f) Rada Rodziców/Opiekunów osób z niepełnosprawnością 
2. Kadencja wybieranych organów Akademii trwa rok, ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogami §22 punkt a i b Statutu, a rozpoczęcie 
działalności z dniem dokonania wyboru, nie później niż 1 stycznia najbliższego roku. 

3. Uchwały wybieranych organów Akademii podejmowane są zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do 
głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków są ważne, jeżeli Zebranie zostało prawidłowo zwołane. 
Uchwały nie przewidziane w porządku obrad mogą być podejmowane, chyba że 
podjęciu takiej uchwały sprzeciwi się co najmniej połowa obecnych na Zebraniu osób 
z głosem stanowiącym. 

4. Wybory organów (władz) Stowarzyszenia oraz udział w  zebraniach i posiedzeniach 
członków i organów Stowarzyszenia mogą odbywać się zarówno poprzez bezpośredni 
udział członków Stowarzyszenia w danych zebraniach i posiedzeniach jak również 
drogą internetową.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej nie mogą być członkami innych 
wybieralnych władz Akademii. 

6. Członkowie władz Akademii mogą piastować jednoimienną funkcję we władzach 
tylko jedną kadencję. 

7. Członkowie Akademii nie mogą jednocześnie pełnić dwóch funkcji w organach 
Towarzystwa. Ograniczenie to dotyczy funkcji w organach Akademii z funkcją 
przedstawiciela w EACD. 
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§21 

1. Wybory organów (władz) Stowarzyszenia na kolejną kadencję powinny odbyć się do 
dnia 30 czerwca każdego roku. 

2. W ostatnim miesiącu trwania bieżącej kadencji organów Stowarzyszenia,  Zarząd 
Stowarzyszenia ma obowiązek zebrania się w celu przekazania prowadzonych spraw  
Zarządowi nowej kadencji. 

3. Kadencja nowego Zarządu Stowarzyszenia rozpoczyna się 1 stycznia danego roku 
kalendarzowego. 

§22 

Najwyższą władzą Akademii jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny. 
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§23 

1. Uprawnienia Walnego Zebrania Członków obejmują: 
a) uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Akademii, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

i Komisji Etyki, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
d) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, 
e) uchwalanie wysokości składek członkowskich i budżetu Akademii na następny rok, 
f) wybór Prezesa Elekta Zarządu (2. vice –prezesa), Sekretarza Zarządu, Skarbnika 

Zarządu, Redaktora Naukowego 
g)  wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki, 
h) uchwalanie zmian statutu, 
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i członka korespondenta, 
j) zatwierdzanie miejsca, terminu i tematyki zjazdów naukowych i innych imprez 

o charakterze ogólnokrajowym, 
k) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez Zarząd, Radę Konsultacyjną, 

Komisję Rewizyjną, Komisję Etyki, sekcji naukowych lub poszczególnych członków, 
l) rozstrzyganie o pozbawieniu członkostwa na wniosek Komisji Etyki, 
m) zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych, 
n) powoływanie przedstawiciela Akademii w EACD. 

§24 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 
tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania w tym przedmiocie 
przy obecności: 

a) w terminie pierwszym - co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do 
głosowania, 

b) w terminie drugim - bez względu na liczbę obecnych, jeśli dalsze postanowienia 
statutu nie stanowią inaczej. 
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2. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebrania Członków, uprawniony 
organ wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej jednak niż 30 minut po 
pierwszym terminie. 

§25 

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział: 
a) członkowie zwyczajni, honorowi i emerytowani - z głosem stanowiącym, 
b) członkowie korespondenci, wspierający i zaproszeni goście - z głosem doradczym, 
c) członkowie ustępujących władz - z głosem doradczym w kwestiach ich dotyczących. 

§26 

1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co rok i jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd 
zawiadamia członków Akademii przynajmniej na sześć tygodni przed terminem 
Zwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania na 
oficjalnym portalu internetowym Akademii www.pand.pl. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, 
na wspólny wniosek prezesa, 1. Vice-prezesa, 2. Vice-prezesa (elekta) i prezesa 
poprzedniej kadencji, sekretarza i skarbnika, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na 
wniosek co najmniej 10% wszystkich  członków zwyczajnych Akademii, złożony na 
piśmie do Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie przed upływem 
trzech miesięcy od złożenia wniosku, zawiadamiając członków Akademii na 
oficjalnym portalu internetowym Akademii www.pand.pl przynajmniej na sześć 
tygodni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu 
i tematyce, dla której zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. 

3. Przygotowanie i organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków poza 
obowiązkiem zawiadomienia, który określony został w ust. 2, obciąża 
wnioskodawców zwołania Zebrania. 

 

Zarząd 

§27 

1. Zarząd kieruje działalnością Akademii w zakresie nie zastrzeżonym przez statut lub 
obowiązujące przepisy dla innych organów, co nie uchybia uprawnieniom Walnego 
Zebrania Członków. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który reprezentuje Zarząd w stosunku do innych 
osób, o ile statut nie stanowi inaczej. Sekretarz Zarządu jest uprawniony do 
prowadzenia korespondencji w imieniu Zarządu, pod kierunkiem Prezesa. 

§28 

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 
a) Prezes, 
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b) 1. Vice - prezes (1. prezes elekt), 
c) 2. Vice – prezes (2. prezes elekt), 
d) Prezes Poprzedniej Kadencji, 
e) Sekretarz, 
f) Skarbnik, 
g) Redaktor naukowy, 
h) Przewodniczący Rady Rodziców/Opiekunów, 
i) Przedstawiciel Akademii do EACD.  

 
2. Prezes Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Akademii 

zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie ponownego wyboru) 
Prezesem Zarządu Akademii nowej kadencji. 
 
 

3. Prezes Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Akademii 
zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie ponownego wyboru) 
1. Vice-prezesem (1. Prezesem Elektem) Zarządu Akademii nowej kadencji. 
 

4. Prezes Zarządu  Akademii po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie 
Akademii staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie 
ponownego wyboru) członkiem Zarządu Akademii nowej kadencji, jako Prezes 
Poprzedniej Kadencji. 
 

5. Kadencja Zarządu trwa 1 rok, bez możliwości reelekcji na to samo stanowisko. 
 

6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Prezesa w trakcie trwania kadencji, 
obowiązki Prezesa przejmuje 1. Prezes Elekt, a w przypadku niemożności przejęcia 
przez niego powyższych obowiązków, wówczas 2. Prezes Elekt. W przypadku 
niemożności przejęcia przez niego powyższych obowiązków wyboru Prezesa 
dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do tego czasu obowiązki 
Prezesa wykonuje Prezes Poprzedniej Kadencji. 
 

7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Sekretarza lub Skarbnika Zarząd na 
wniosek Prezesa powołuje nowe osoby na wakujące stanowisko. 
 

8. W skład Zarządu na stanowiskach:  
a) Prezes, 
b) 1. Vice - prezes (1. prezes elekt), 
c) 2. Vice – prezes (2. prezes elekt), 

istnieje obowiązek rotacyjnego wyboru spośród przedstawicieli środowisk: lekarzy, 
fizjoterapeutów oraz „nie-lekarzy i nie fizjoterapeutów”, który zapewni równą reprezentację 
interesów poszczególnych grup społecznych i zawodowych w Zarządzie.  

9. Wybór Prezesa oraz pierwszych Prezesów Elektów Zarządu następuje na pierwszym 
Walnym Zebraniu Członków po ustanowieniu PAND. Pierwszym Prezesem zostaje 
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przedstawiciel grupy: nie lekarz i nie fizjoterapeuta; 1. Prezesem Elektem zostaje: 
fizjoterapeuta; 2. Prezesem Elektem zostaje: lekarz. Dalsze wybory dotyczą tylko 2. 
Prezesa Elekta zgodnie z ustaloną kolejnością preferencji zawodowo-społecznych.  

§29 

1. Do zadań Zarządu należy: 
a) kierowanie działalnością Akademii zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi 

i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentowanie Akademii na 
zewnątrz i działanie w jej imieniu, 

b) zarządzanie majątkiem Akademii w ramach uprawnień nadanych przez Walne 
Zebranie, 

c) organizowanie co dwa lata Zjazdów naukowych przez powoływanie komitetów 
organizacyjnych, komisji naukowych, referentów tematów głównych, proponowanie 
terminów, tematyki i miejsca zjazdów. 

d) przyjmowanie członków, członków wspierających, rozstrzyganie decyzji w sprawach 
pozbawienia członkostwa, 

e) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komitetów, komisji, itp. oraz nadzorowanie ich 
działalności, 

f) rozpatrywanie wniosków i odwołań członków, sekcji, komisji  i komitetów, 
g) przyjmowanie wniosków i opiniowanie programów społecznych, naukowych 

w zakresie niepełnosprawności, 
h) występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego, w sprawach nagród 

i odznaczeń państwowych, powoływanie do instytucji naukowych i społecznych 
o charakterze ogólnokrajowym, 

i) powoływanie komisji problemowych do opracowania i rozwiązywania istotnych 
zagadnień w zakresie niepełnosprawności , 

j) powoływanie jednego przedstawiciela Akademii do EACD 
k) nadzorowanie działalności portalu internetowego www.pand.pl. 

§30 

1. Posiedzenia Zarządu Akademii  zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 
niż raz na pół roku, mogą nieć formę tele- bądź e-konferencji. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 

członków Zarządu. 
4. Prezes Zarządu może zapraszać na zebrania Zarządu osoby spoza składu Zarządu, 

które uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. 

Rada Konsultacyjna 

§31 

1. Rada konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu. 
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2. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą Zarząd Akademii, Przewodniczący sekcji, 
komitetów i komisji, przedstawiciel do EACD, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
i Przewodniczący Komisji Etyki, Przewodniczący Rady Rodziców/Opiekunów 

3. Rada Konsultacyjna może wypowiadać się we wszystkich sprawach należących do 
kompetencji Zarządu. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej są zwoływane przez Prezesa 
Zarządu w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na rok. Mogą odbywać się 
w formie tele- lub e-konferencji. 

4. Prezes Zarządu może zaprosić na posiedzenie Rady Konsultacyjnej również osoby 
spoza grona członków tego organu. Osoby takie uczestniczą w posiedzeniach 
z głosem doradczym. 

 

Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki 

§32 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzej członkowie wybierani przez Walne 
Zebranie Członków. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona przewodniczącego 
i sekretarza. 

§33 

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku 
kontroli całokształtu działalności Akademii, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi 
z ustaleń kontroli, a na Walnym Zebraniu Członków przedstawia sprawozdanie 
i występuje z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

  

§34 

1. Komisja Etyki składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie. 
Członkowie Komisji Etyki wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, 

2.  Komisja Etyki powołana jest do rozpatrywania sporów między członkami wynikłych 
w obrębie Akademii i rozpoznaje sprawy natury zawodowej, moralnej i honorowej 
oraz sprawy na wniosek Zarządu bądź  Przewodniczących sekcji. 

3. Od orzeczeń Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, za 
pośrednictwem Zarządu, które może uchylić orzeczenie Komisji Etyki. Odwołanie 
musi być przekazane Zarządowi w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia 
Komisji Etyki. 
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§35 

Główna Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki działają na podstawie szczegółowych regulaminów 
zatwierdzonych przez Walne Zebranie. 

Rada Rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością 

§36 

1. Rada Rodziców/Opiekunów osób z niepełnosprawnością jest organem doradczym 
Zarządu. 

2. Rada Rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością składa się z trzech osób i jest 
wybierana spośród członków wspierających, którzy są rodzicami lub opiekunami 
prawnymi osób z niepełnosprawnością. 

3. Po każdorazowych wyborach Rada Rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością 
powołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.  

4. Rada Rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością może wypowiadać się we 
wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu. Posiedzenia Rady 
Rodziców/Opiekunów osób z niepełnosprawnością są zwoływane przez 
Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na rok. Mogą 
odbywać się w formie tele- lub e-konferencji. 

 

Sekcje, komitety, komisje 

§37 

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków bądź szczegółowych zagadnień 
klinicznych, społecznych lub publicznych w zakresie niepełnosprawności dziecięcej mogą być 
tworzone sekcje, komitety bądź komisje o charakterze ogólnokrajowym. 

§38 

Zarząd Główny może powołać sekcję na pisemny wniosek co najmniej 20 członków 
zwyczajnych Akademii. Naczelnym zadaniem sekcji jest rozwiązywanie zagadnień naukowych 
bądź klinicznych. Sekcja wyznacza tymczasowego przewodniczącego sekcji, który wskazuje 
sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjne sekcji, która dokonuje w sposób tajny wyboru 
władz sekcji. 

§39 

Sekcje działają na podstawie regulaminów ustalających władze sekcji, tryb ich wyboru, 
odwołania, uzupełniania składu i sukcesji funkcji przewodniczącego w przypadku jego zgonu, 
odwołania lub rezygnacji. 
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§40 

Władze sekcji są zobowiązane do powiadomienia drogą pocztową lub mailową Zarząd 
o wszystkich zmianach w działalności sekcji. 

§41 

Działalność sekcji wspomaga i rozszerza działalność Akademii. Nie może ona podważać 
autorytetu Akademii i zaburzać także realizacji jego celów.  

§42 

Zarząd Główny może powołać komitet lub komisję  w celu opracowania stanowiska wobec 
wymagającej kwestii społecznej, publicznej bądź naukowej. Naczelnym zadaniem komitetu 
bądź komisji jest rozwiązywanie wskazanego zagadnienia. Komitety lub komisje mogą działać 
długoterminowo, rozwiązanie komitetu lub komisji następuje bezpośrednio po opracowaniu 
opinii. Zarząd Akademii wyznacza przewodniczącego komitetu lub komisji i powołuje jej 
członków, których dobór opiera się na wyznaczonym parytecie reprezentacji poszczególnych 
środowisk. Przewodniczący komitetu bądź komisji wyznacza sekretarza i zwołuje zebranie 
organizacyjne komitetu lub komisji, która podejmują wyznaczoną działalność. 

 

Majątek Akademii 

§43 

Majątek Akademii składa się z majątku ruchomego, nieruchomego oraz funduszy, które 
stanowią: 

a) składki członkowskie, 
b) dotacje, subwencje, darowizny, 
c) wpłaty z działalności statutowej, 
d) przychody z organizacji Zjazdów oraz wydarzeń naukowych odbywających się pod 

Patronatem PAND 
e) przychody z działalności portalu internetowego www.pand.pl. 

§44 

Prezes Zarządu i Skarbnik Zarządu działający łącznie, mają prawo do podejmowania 
czynności faktycznych i prawnych oraz składania, a także odbierania w imieniu Akademii 
oświadczeń woli, w tym również w sprawach majątkowych. 
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Zmiana statutu i rozwiązanie się Akademii 

§45 

Uchwalę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 
głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do 
głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

§46 

Uchwałę o rozwiązaniu się Akademii podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Uchwała 
o rozwiązaniu Akademii określa sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony 
majątek. 

§47 

W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia nieobjętych niniejszym statutem lub 
uchwałami  Walnego Zebrania Członków, decyzje podejmuje Zarząd kierując się przepisami 
polskiego prawa i przyjętymi powszechnie zwyczajami. 

 


