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STATUT 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI  

CHORYCH NA PADACZKĘ 
 

Rozdział I 

 

Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę powstało z 

potrzeby społecznej pomocy dzieciom chorym na padaczkę i ich rodzinom. 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Chorych na Padaczkę” i jest organizacją pożytku publicznego. 

 

§ 2. 

Działalność Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 

a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa. 

 

§ 3. 

Stowarzyszenie może powołać Oddziały Regionalne. Zarząd Główny 

Stowarzyszenia może powoływać Oddziały Regionalne mocą swej uchwały, na 

wniosek min. 10 członków Stowarzyszenia z danego regionu. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
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§ 5. 

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci Chorych na Padaczkę, Zarząd Główny” 

 

 

Rozdział II 

Założenia i środki działania. 

§ 6. 

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona i promocja 

zdrowia, a także rozpoznawanie potrzeb dzieci chorych na padaczkę i ich 

rodzin, ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy o etiologii padaczki, nowych 

sposobów leczenia i rehabilitacji, stworzenie platformy do wymiany 

doświadczeń oraz promowanie działań informacyjnych w różnych środowiskach 

i uwrażliwienie społeczeństwa, w tym również środowisk medycznych, na tę 

najczęstszą chorobę neurologiczną wieku dziecięcego. 

 

§ 7. 

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie: 

1.  Organizuje kongresy, zjazdy, sympozja i inne rodzaje spotkań środowiska. 

2.  Podejmuje odpowiednie działania dydaktyczne i popularyzatorskie. 

3.  Prowadzi działalność wydawniczą i promocyjną. 

4.  Współpracuje z Publicznymi i Niepublicznymi Jednostkami Ochrony 

Zdrowia oraz Towarzystwami Naukowymi i Organizacjami Pozarządowymi. 

5.  Finansuje i bierze czynny udział w tworzeniu Publicznych i Niepublicznych 

Jednostek Ochrony Zdrowia, zajmujących się kompleksowo chorymi na 

padaczkę. 
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6.  Organizuje i finansuje w ramach działalności odpłatnej turnusy 

rehabilitacyjne oraz inne formy pomocy dla dzieci chorych na padaczkę. 

7.  Organizuje i finansuje w ramach działalności odpłatnej wypoczynek dzieci i 

młodzieży. 

8.  Organizuje i prowadzi w ramach działalności odpłatnej placówki edukacyjne, 

opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, w tym: 

a) przedszkola, przedszkola integracyjne, przedszkola specjalne, ogniska 

przedszkolne 

b) szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym 

integracyjne i specjalne) 

c) świetlice, kluby, ogniska (w tym dla dzieci niepełnosprawnych) 

d) placówki pobytu dziennego dla niepełnosprawnych, warsztaty terapii 

zajęciowej, grupy wsparcia. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 8. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1.  zwyczajnych. 

2.  honorowych. 

3.  członków wspierających. 

 

§ 9. 

1.  Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski posiadający 

zdolność do czynności prawnych. 
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2.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej 

deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. 

3.  Uchwała Zarządu Głównego o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia 

podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy osób uprawnionych do głosowania 

 

§ 10. 

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub 

innego kraju w uznaniu jego zasług dla problematyki padaczki. 

2.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na 

wniosek Zarządu Głównego. 

3.  Członek honorowy obywatelstwa polskiego posiada wszystkie prawa członka 

zwyczajnego; członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 

4.  Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich. 

 

§ 11. 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna 

zainteresowana problematyką padaczki i popierająca finansowo lub materialnie 

działalność Stowarzyszenia. Członek wspierający lub jego przedstawiciel 

uczestniczy w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym i nie ma czynnego 

i biernego prawa wyborczego. Przyjęcie i odwołanie członka wspierającego 

dokonuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 
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§ 12. 

1.  Prezesem honorowym Zarządu Stowarzyszenia może być obywatel polski 

i innego kraju w uznaniu wybitnych zasług dla problematyki padaczki oraz 

dla Stowarzyszenia. Godność tę nadaje dożywotnio Walne Zgromadzenie 

Członków na wniosek Zarządu Głównego. 

2.  Prezes honorowy nie opłaca składek członkowskich. 

3.  Prezes honorowy ma prawo brać udział we wszystkich pracach Zarządu 

Głównego z głosem doradczym. 

 

§ 13. 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1.  uczestniczyć w posiedzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, jego Sekcjach 

i Komisjach, 

2.  brać udział w zjazdach naukowych i sympozjach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

3.  wybierać i być wybieranym do władz. 

 

§ 14. 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

1.  przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

2.  przyczynianie się do realizacji założeń Stowarzyszenia, 

3.  regularne opłacanie składek, 

4.  członkowie zwyczajni będący emerytami lub rencistami nie są zobowiązani 

do płacenia składek członkowskich. 
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§ 15. 

1.  Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia dokonuje 

Zarząd Główny w przypadku: 

a) śmierci członka Stowarzyszenia, 

b) na własne żądanie członka Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi 

Głównemu, 

c) nieopłacenia składek przez rok, mimo dwukrotnego pisemnego 

przypomnienia, 

d) wykluczenia na skutek skazania przez Sąd powszechny na karę dodatkową 

utraty praw publicznych. 

2.  Członek Stowarzyszenia skreślony z powodu nieopłacenia składek może być 

przyjęty ponownie po uregulowaniu zaległych składek. 

 

 

Rozdział IV. 

Władze Stowarzyszenia. 

§ 16. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1.  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 

2.  Zarząd Główny Stowarzyszenia, 

3.  Komisja Rewizyjna. 

 

 

Rozdział V. 

Walne Zgromadzenie Członków. 
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§ 17. 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, 

ustalającą wytyczne jego pracy. 

2. Walne Zgromadzenia Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 18. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków 

powiadamiając pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed 

terminem i podając proponowany porządek obrad. 

 

§ 19. 

Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy: 

1.  uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, 

2.  uchwalenie regulaminu pracy Zarządu Głównego, 

3.  rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, 

4.  podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5.  wybór członków Zarządu Głównego, 

6.  wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

7.  nadawanie godności prezesa i członka honorowego, 

8.  uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich wykorzystania, 

9.  ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu, ewentualnie zatrudnionych 

do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, 

10. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków, 

11. wytyczanie działalności finansowej Stowarzyszenia, 

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się i likwidacji Stowarzyszenia, 
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13. uchwalenie zmian statutu. 

 

§ 20. 

Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą: 

1.  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2.  z głosem doradczym: 

a) członkowie honorowi, 

b) członkowie wspierający, 

c) zaproszeni goście. 

 

§ 21. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane w drugim terminie władne jest 

do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim 

członków. 

 

§ 22. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez: 

a) Zarząd Główny Stowarzyszenia: 

– na wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie 

Zarządowi Głównemu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane przez 

Zarząd Główny – w terminie 30 dni od chwili podjęcia uchwały, bądź 

zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 
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3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 

Zarząd Główny Stowarzyszenia zawiadamia delegatów na 14 dni przed 

terminem podając porządek obrad. 

 

 

Rozdział VI. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

§ 23. 

1.  Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi 

Zgromadzeniami Członków, 

2.  Kadencja Zarządu trwa cztery lata, 

3.  Zarząd Główny składa się od 3 do 7 osób. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 

Wiceprezes, członkowie Zarządu, 

4.  Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie 

w głosowaniu tajnym, 

5.  Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezesa i określa funkcje pozostałych 

członków Zarządu (w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia), 

6.  W skład Zarządu Głównego wchodzi z urzędu z głosem stanowiącym 

ustępujący Prezes poprzedniej kadencji Zarządu. 

7.  Kandydatury do nowego Zarządu mają prawo zgłaszać: 

ustępujący Zarząd, 

członkowie Walnego Zgromadzenia, 

8. W razie odejścia członka Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji, 

Zarząd może dokooptować do swego składu członka Stowarzyszenia, który 

podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

głosów, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 

jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru. 
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9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

§ 24. 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2. kierowanie działalnością, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami 

i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków, 

3. kierowanie organem prasowym Stowarzyszenia, 

4. współpracę z krajowym, regionalnymi oraz wojewódzkimi specjalistami 

z zakresu właściwych specjalności a zwłaszcza neurologii dziecięcej, 

5. ustalenie zasad udziału Stowarzyszenia w zjazdach naukowych krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych, propozycje składu delegacji, oraz 

opiniowanie udziału członków Stowarzyszenia w zjazdach naukowych 

zagranicznych, 

6. zarządzanie majątkiem i funduszami, 

7. sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych i planów finansowych na 

okres następny, 

8. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

9. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami w sprawie 

nadania godności Członków Honorowych. 
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§ 25. 

Umowy, oświadczenia i inne akty, skutkiem których następuje lub może 

nastąpić zmiana stanu majątkowego Stowarzyszenia podpisuje Prezes 

jednoosobowo lub Wiceprezes z jednym z pozostałych członków Zarządu. 

 

§ 26. 

1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz na kwartał. 

2. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy bierze w nich udział co najmniej 

trzech członków – w tym Prezes lub Wiceprezes. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości 

głosów decyduje głos Prezesa. 

4. Zarząd może zapraszać z głosem doradczym innych członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII. 

Komisja Rewizyjna. 

§ 27. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków. 

2. Komisja Rewizyjna powinna przynajmniej raz w roku dokonać kontroli 

całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej. 

3. Komisja rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego 

z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień. 

4. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
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5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. 

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

Rozdział VIII 

Władze Oddziału Regionalnego 

§28. 

Władzami Oddziału Regionalnego są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, 

2. Zarząd Oddziału, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

§29. 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Oddziału 

Regionalnego Stowarzyszenia, ustalającą wytyczne jego pracy. 

2. Walne Zgromadzenia Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenia Członków Oddziału Regionalnego zwoływane jest 

przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata, w 3 miesiące po Walnym 

Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Protokół z Walnego 

Zgromadzenia zostaje przesłany do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w 

ciągu 14 dni. 
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez: 

Zarząd Główny Oddziału Regionalnego Na wniosek co najmniej 20 

członków zwyczajnych, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu. 

 

 

Zarząd Oddziału Regionalnego 

§30. 

1. Zarząd Oddziału Regionalnego jest najwyższą władzą Oddziału w okresie 

między Walnymi Zgromadzeniami Członków Oddziału. 

2. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się co najmniej z 4 osób, w tym 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika. 

 

§31. 

Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego należy: 

1. Kierowanie działalnością Oddziału między Walnymi Zgromadzeniami 

Członków. 

2. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków 

3. Uchwalanie planów działalności Oddziału 

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu 

Członków i Zarządowi Głównemu. 

 

§32. 

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej dwa razy do roku. 
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Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego 

§33. 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku kontroluje całokształt działalności 

Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu członków 

Oddziału i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 

Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego dotyczą zapisy 

określone w § 27 pkt. 5 i 6 niniejszego Statutu. 

 

 

Rozdział IX. 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 34. 

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości 

i fundusze oraz dochody w całości przeznaczone na statutową działalność 

Stowarzyszenia. 

Władzom Stowarzyszenia zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”, 
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b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

organizacji, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych 

zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową 

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

 

3. Organizacja Pożytku Publicznego ma przeznaczać nadwyżkę przychodów nad 

kosztami na działalność pożytku publicznego. 

 

§ 35. 

Na fundusze stowarzyszenia składają się: 

• składki członkowskie, 

• dotacje, darowizny i zapisy, 

• wpływy z opłat i wpisowego za udział w zjazdach, konferencjach 

i spotkaniach naukowo-szkoleniowych, 

• dochody z działalności statutowej. 
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Rozdział IX. 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 36. 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej 

większością 2/3 obecnych delegatów, przy obecności co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia. 

 

§ 37. 

Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa również sposób likwidacji 

oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek. 

Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzaniu przez władzę 

rejestracyjną. 

 

 

Rozdział X. 

Postanowienia dodatkowe. 

§ 38. 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się 

automatycznie członkami zwyczajnymi. 


