
STATUT 
WIELKOPOLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  NIEWIDOMYCH 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 
§1. 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych, zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest 
stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy: „Prawo o 
stowarzyszeniach" i posiada osobowość prawną. 
2. Z chwilą wpisu stosownej wzmianki w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie 
nabywa status organizacji poŜytku publicznego. 
 
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa Wielkopolskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest 
Poznań. 
 
§ 3. Stowarzyszenie moŜe być członkiem organizacji społecznych, krajowych i 
międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne z celami i zadaniami 
Stowarzyszenia. 
 
§4. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz grupy osób wybranej ze względu na 
szczególnie trudną sytuację Ŝyciową, tj. na rzecz osób zaliczonych do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu naruszenia czynności narządu wzroku 
lub posiadających z tego tytułu inne równorzędne orzeczenia. 
2. Wyłącznym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań organizacyjnych,  
medycznych, psychologicznych, technicznych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia 
moŜliwie najwyŜszego poziomu funkcjonowania, jakości Ŝycia i integracji społecznej osób,   
o których mowa w ust. 1, przy aktywnym ich uczestnictwie, a w szczególności: 
1) działalność charytatywna, 
2) promocja zdrowia w zakresie uszkodzeń narządu wzroku, 
3) rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z uszkodzeniem narządu wzroku. 
3. Cel określony w ust. 2 Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez: 
1) rekrutowanie aktywnych działaczy, 
2) ścisłą współpracę z profesjonalnymi słuŜbami, zajmującymi się rehabilitacją niewidomych 
i opieką społeczną nad nimi, 
3) podejmowanie działań na rzecz pozyskania sponsorów, 
4) współpracę ze środkami masowego komunikowania, 
5) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niewidomych oraz 
prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków szkoleniowo-
rehabilitacyjnych, 
6) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach słuŜących realizacji celów 
statutowych, 
7) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, zmierzającej do 
rehabilitacji niewidomych oraz integracji z ludźmi pełnosprawnymi, 
8) wspieranie tworzenia, produkcji i dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych, 
9) reprezentowanie interesów niewidomych wobec władz samorządowych i państwowych, 
10) prowadzenie działalności organizacyjno-dokumentacyjnej, gwarantującej spełnianie 
wymogów przewidzianych przez prawo, w odniesieniu do osób prawnych oraz 
stowarzyszeń. 
4. Działalność określona w ust. 3 prowadzona jest jako działalność nieodpłatna, z tym, Ŝe 
działalność określona w ust. 3 pkt 5-7 moŜe być równieŜ prowadzona, jako odpłatna 
działalność poŜytku publicznego. 
 
 



Rozdział II 
 

Prawa i obowiązki członków 
 

§ 5. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, podopiecznych, 
nadzwyczajnych i wspierających. 
2. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna, która spełnia kryteria wymienione       
w § 4 ust. 1. 
3 Członkiem podopiecznym moŜe być osoba fizyczna odpowiadająca kryteriom określonym 
w ust. 2, która nie ukończyła 15-tego roku Ŝycia. 
4. Członkiem nadzwyczajnym moŜe być osoba fizyczna nie spełniająca kryteriów ust. 2, 
lecz działająca na rzecz osiągnięcia celu wymienionych w § 4 ust. 2. 
5. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje 
świadczenia na rzecz Stowarzyszenia. 
 
§ 6. Członków zwyczajnych, podopiecznych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje 
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie oceny gotowości dąŜenia do osiągnięcia celu 
wymienionego w § 4 ust. 2. 
 
§ 7. 1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyboru 
do władz Stowarzyszenia. 
2. Członkom nadzwyczajnym przysługują uprawnienia określone w ust. 1, z wyłączeniem 
pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu. 
3. Członkom wspierającym - osobom fizycznym oraz upełnomocnionym przedstawicielom 
osób prawnych - przysługują uprawnienia określone w ust. 1 z wyłączeniem § 14 pkt 5 lit. a. 
 
§ 8. 1 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:  
1) brać czynny udział w Ŝyciu i działalności Stowarzyszenia, 
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) opłacać regularnie składki członkowskie. 
2. Członkowie podopieczni Stowarzyszenia są zobowiązani przestrzegać postanowień 
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
3 Członkowie nadzwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 
1) brać czynny udział w Ŝyciu i działalności Stowarzyszenia, 
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia są zobowiązani wpłacać deklarowane kwoty na 
konto Stowarzyszenia. 
 
§ 9. 1. PrzynaleŜność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 
1) śmierci członka, 
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 
3) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia, po stwierdzeniu nie spełniania 
kryteriów wymienionych w § 5, 
4) skreślenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego 
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok, 
5) wydalenia prawomocnym orzeczeniem Sądu KoleŜeńskiego. 
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 3) do 5) członkowi Stowarzyszenia 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział III 
 

Władze Stowarzyszenia 
 
§ 10. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
2) Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, 
4) Sąd KoleŜeński Stowarzyszenia. 
 
§11. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, z tym, Ŝe kończy się nie 
wcześniej niŜ z odbyciem Zwyczajnego WZCS. Członek Stowarzyszenia moŜe pełnić tę 
samą funkcję nieprzerwanie przez nie więcej niŜ dwie kadencje. 
 
§12. (skreślony) 
 
 
 

Rozdział IV 
 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 
 

§ 13. 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej WZCS, jest najwyŜszą 
władzą Stowarzyszenia. 
2. WZCS moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne WZCS odbywa się co cztery lata. 
4. Nadzwyczajne WZCS odbywa się z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek: 
1) Komisji Rewizyjnej, 
2) co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 
5. WZCS jest zwoływane przez Zarząd w drodze pisemnego zawiadomienia kaŜdego 
członka co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
 
§ 14. Do kompetencji WZCS naleŜy: 
1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,  
2) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego, 
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 
5) wybór i odwołanie: 
 

a) Zarządu w składzie od 3 do 5 osób,  
b) trzyosobowej Komisji Rewizyjnej,  
c) trzyosobowego Sądu KoleŜeńskiego, o ile podejmie uchwałę w sprawie takiego wyboru, 
 

6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie rozporządzenia majątkiem 
Stowarzyszenia, 
7) rozpatrywanie odwołań wymienionych w § 9 ust.2. 
 
§ 15. 1. WZCS moŜe odbyć się jeŜeli bierze w nim udział więcej niŜ połowa ogólnej liczby 
członków. 
2. Uchwały WZCS zapadają zwykłą większością głosów. 
3. Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia 
zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności więcej niŜ 1/2 ogólnej liczby   : 
członków. 
4. W sprawie wyboru władz Stowarzyszenia głosowanie jest tajne. W pozostałych sprawach 
głosowanie jest jawne, a na Ŝądanie więcej niŜ jednej drugiej obecnych członków –
głosowanie jest tajne. 



Rozdział V 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 16. 1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ZS, jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia, w 
okresie między WZCS. Do kompetencji ZS naleŜy w szczególności: 
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2) kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia, 
3) uchwalanie planów działania i budŜetu Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z 
ich wykonania, 
4) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia środków trwałych i nieruchomości 
oraz przystąpienia do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz utworzenia fundacji, 
5) przyjmowanie darowizn i zapisów, 
6) ustalanie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia, 
7) uchwalanie regulaminów, 
8) powoływanie komisji problemowych oraz terenowych pełnomocników Stowarzyszenia, 
9) powoływanie kierownika aparatu wykonawczego Stowarzyszenia, 
10) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich. 
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący 
Stowarzyszenia albo dwaj spośród pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia działający 
łącznie.. Dla waŜności oświadczenia woli w sprawach określonych w ust. 1 pkt 4) wymagana 
jest uprzednia, aprobująca uchwała Zarządu podjęta w tej sprawie. 
 
§ 17. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona:  
1) przewodniczącego, członka zwyczajnego Stowarzyszenia, 
2) wiceprzewodniczącego, 
3) sekretarza skarbnika, 
4) w zaleŜności od liczebności Zarządu - od 0 do 2 członków. 
 
§ 18. 1. Posiedzenia ZS odbywają się nie rzadziej, niŜ raz na kwartał. Do waŜności uchwał 
wymagana jest obecność co najmniej trzech członków ZS. 
2) Uchwały ZS zapadają większością głosów. W razie równości liczby głosów, decyduje 
głos Przewodniczącego. 
3) Posiedzenia ZS zwołuje Przewodniczący. 
 
 
 

Rozdział VI  
 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
 

§ 19. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej KRS, jest organem kontrolnym 
Stowarzyszenia. 
 
§ 20. KRS wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 
 
§ 21. Do kompetencji KRS naleŜy: 
1) kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia i jego 
majątku oraz przedstawienie ZS wniosków i zaleceń pokontrolnych, 
2) składanie sprawozdań na WZCS i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium 
ustępującemu ZS, 
3) występowanie do ZS o zwołanie nadzwyczajnego WZCS w wypadkach szczególnej 
wagi, 
4) uchwalanie regulaminu pracy KRS. 
 
 
 



§ 22. 1. KRS jest organem niezaleŜnym od ZS i nie podlega mu w zakresie sprawowania 
kontroli działalności ZS. 
2. Członkowie KRS: 
1) nie mogą być jednocześnie członkami ZS ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
2) nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwo umyślne, 
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w KRS zwrot uzasadnionych kosztów. 
 
§ 23. 1. Posiedzenia KRS odbywają się nie rzadziej, niŜ raz w roku. Do waŜności uchwał 
wymagana jest obecność wszystkich członków KRS. 
2. Uchwały KRS zapadają większością głosów.  
3. Posiedzenia KRS zwołuje Przewodniczący. 
 
 
 
 Rozdział VII 
  
 Sąd KoleŜeński Stowarzyszenia 
 
§ 24. 1. Sąd KoleŜeński Stowarzyszenia, zwany dalej SKS, jest niezawisłym organem 
Stowarzyszenia. Członkowie SKS orzekają zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz swym 
sumieniem. 
2) SKS wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 
3) Do właściwości SKS naleŜy rozpatrywanie spraw członków Stowarzyszenia w razie 
nieprzestrzegania przez nich Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
popełniania czynów nieetycznych, oraz zatargów między członkami w sprawach statutowej 
działalności Stowarzyszenia. 
4) SKS wszczyna postępowanie na wniosek innych władz Stowarzyszenia lub 
pokrzywdzonego członka. 
5) SKS moŜe wymierzyć następujące kary: 
1) zawieszenie w całości lub w części praw członkowskich na okres od 6 miesięcy do roku, 
2) wydalenie ze Stowarzyszenia. 
 
§ 25. 1. Posiedzenia SKS odbywają się w miarę potrzeb. Do waŜności orzeczeń wymagana 
jest obecność wszystkich członków SKS. 
2) Orzeczenia SKS zapadają większością głosów. 
3) Posiedzenia SKS zwołuje Przewodniczący. 
 
 
 

Rozdział VIII 
 

Majątek Stowarzyszenia 
 
§ 26. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i 
papiery wartościowe. 
2. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się: 
1) wpisowe i składki członkowskie, 
2) zapisy, dotacje i darowizny, 
3) wpływy z majątku nieruchomego i ruchomego, 
4) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, 
5) odsetki od środków finansowych oraz dywidendy z tytułu posiadania papierów 
wartościowych i praw majątkowych. 
 
 
 



§ 27. 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza ZS. 
2. ZS uchwala budŜet Stowarzyszenia na dany rok kalendarzowy. 
 
§ 28. 1. Cały dochód Stowarzyszenia moŜe być przeznaczony wyłącznie na realizację 
celów 
Stowarzyszenia. 
2. Zabrania się: 
a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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, zwanych dalej 
"osobami bliskimi",  
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeŜeli 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 niŜ w stosunku do osób trzecich,  
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich. 
 
§ 29. ZS w drodze uchwały zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
merytoryczne z działalności Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu ich przez KRS. 
 
 
 

Rozdział IX 
 

Postanowienia końcowe 
 
§ 30. W razie zmniejszenia się w okresie kadencji składu ZS, KRS, SKS władzom tym 
przysługuje prawo kooptacji zwyczajnych, nadzwyczajnych lub wspierających członków 
Stowarzyszenia do pełnienia wakujących funkcji, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 2 i 
ust. 3. 
 
§ 31. Statut oraz jego zmiany wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
 
 
 
 


