STATUT
STOWARZYSZENIA WIDZĘ INACZEJ
z s. w Czechowicach-Dziedzicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Widzę Inaczej”, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
§1
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z zm) oraz niniejszego
statutu.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudnić pracowników,
w tym również własnych członków.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§5
Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
realizowane w ramach zadań dotyczących:
1. definiowania potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich
zaspokajania,
2. udzielania osobom niewidomym i słabowidzącym pomocy materialnej w postaci
świadczeń rzeczowych lub finansowych,
3. udzielania osobom niewidomym i słabowidzącym pomocy w dążeniu do
samodzielności,
4. przezwyciężania błędnych poglądów oraz schematycznego myślenia dotyczących
możliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących,
5. ułatwiania niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia
społeczeństwa informacyjnego,
6. udzielania osobom niewidomym i słabowidzącym pomocy w sprawach
administracyjno-prawnych.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:
1. pozyskiwanie środków finansowych na wymienione cele,
2. zapewnianie pomocy asystenckiej w życiu codziennym,
3. przekazywanie osobom niewidomym i słabowidzącym psich asystentów,
4. działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego
przekazu,
5. działalność wydawniczą, w tym publikacje książek, ulotek, broszur i podobnych
publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie oraz
inną działalność wydawniczą,
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6. produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt, CD oraz
wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do
sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców,
7. organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali,
wystaw, pokazów, odczytów, koncertów, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych,
8. organizację turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, zawodów sportowych oraz
imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
9. aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
10. propagowanie idei tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń ze szczególnym
uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez organizację i prowadzenie szkoleń, spotkań,
imprez integracyjnych,
11. działanie asystenckie w sprawach administracyjno-prawnych.

Rozdział III
Członkowie; ich prawa i obowiązki.

§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna,
która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.
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§9
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w
formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację
członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 10
1. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w trakcie spotkania
Zarządu najbliższego dacie złożenia deklaracji.
2. Uchwała odmowna powinna być podana na piśmie wraz z uzasadnieniem i
pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Od uchwały odmownej ubiegającemu się o przyjęcie na członka przysługuje prawo
odwołania się w terminie 1 miesiąca do Komisji Rewizyjnej.
§ 11
Prawa i obowiązki członków.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) regularnie wnosić ustalone składki członkowskie w wys. 50 zł rocznie,
d) propagować działalność Stowarzyszenia,
e) chronić mienie Stowarzyszenia.

§ 12
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Członek wspierający posiada prawa określone w §11 pkt.1 lit. c i d oraz prawo uczestnictwa
osobiście lub przez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §11 pkt.2 z wył. lit. c oraz
powinien wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu za działania
sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) zgonu,
f) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres
minimum 1 roku. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje
prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania decyzji.
§ 14
Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta
następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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§ 16
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Walne zebranie Członków
§ 17
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o
wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które
wynikają z realizacji jego celów statutowych.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, jako sprawozdawcze jest zwoływane przez
Zarząd raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla
których zostało zwołane. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków przez Zarząd w powyższym terminie, zwołuje je Komisja
Rewizyjna.
§ 18
1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem
stanowiącym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
zawiadamia pisemnie członków nie później niż 14 dni przed jego terminem.
§ 19

6

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności 1/3 uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, wyboru
Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. Uchwała w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia zapada w głosowaniu jawnym
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych
do głosowania. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
4.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje 1 głos.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie zmian w statucie,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest
decyzja Walnego Zebrania Członków, nie zastrzeżonych dla innych organów
Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 21
1. Walne Zebranie Członków w oddzielnym głosowaniach wybiera członków
Zarządu. Zarząd liczy 2-3 osób.
2. Zarząd spośród swego grona wybiera prezesa.
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3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
c) śmierci członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione funkcje.

§ 22
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do
kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. przyjmowanie nowych członków,
4. przyjmowanie darowizn i subwencji,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6. zatrudnienie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych, w tym
członków Stowarzyszenia i członków władz statutowych Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. skreślenie z listy członków,
9. przygotowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia oraz budżetu,
10. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
11. opracowywanie i przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności,
12. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.
§ 23
1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż 4 razy do roku.
2. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność nie mniej niż połowy
jego członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zebranie Zarządu zwołuje prezes.
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Komisja Rewizyjna
§ 24
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 3 osób, nie będących
członkami Zarządu.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż 4 razy do roku.
3. Dla ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność nie mniej
niż połowy jego członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione
funkcje.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go
przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie.
§ 27
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) zyski z działalności gospodarczej,
b) składki,
c) dotacje,
d) darowizny,
e) spadki,
f) zapisy,
g) inne.
3. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony prezes i członkowie Zarządu działający we 2 łącznie.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza i odpłatna
§ 29
Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodną ze zgłoszeniem do KRS, w
zakresie ujętym w PKD jako:
a) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
b) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych.
c) Pozostała działalność wydawnicza.
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§ 30
Działalność odpłatna
1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Wynagrodzenie to
musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób
zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może przekraczać 1,5 - krotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.
2. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie
pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.
3. Decyzję co do odpłatnego lub nieodpłatnego realizowania konkretnych działań z
zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze
uchwały.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia
§ 31
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.
§ 32
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
§ 33
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.
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Postanowienia końcowe
§ 34
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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