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STATUT TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM 
 

 

ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, zwane dalej „Towarzystwem”, jest organizacją poza-
rządową, działającą na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie oraz przepisów statutu. 

 § 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega zarejestrowaniu przez właściwy sąd reje-
strowy. 

 § 3. 1.Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą władz w 
Warszawie. 

2.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że dochody z tej 
działalności przeznaczone   
zostaną na realizację celów statutowych wymienionych w § 6. 

                3. Towarzystwo może wspierać, inicjować i prowadzić przedsiębiorstwa działające na zasa-
dach ekonomii społecznej, 
  mając w  szczególnym względzie na uwadze wspieranie aktywności zawodowej osób głucho-

niewidomych. 
 § 4. Towarzystwo posługuje się pieczęciami: podłużną i okrągłą z nadrukiem zawierającym pełną 

nazwę Towarzystwa. Towarzystwo może także ustanowić swoją odznakę organizacyjną, zgod-
nie z obowiązującymi w tym względzie   przepisami. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA TOWARZYSTWA 

 § 5.  1.  Osoba głuchoniewidoma to osoba, u której występuje  jednocześnie uszkodzenie słuchu i 
uszkodzenie wzroku; sprzężenie ich  powoduje, że  napotyka   ona specyficzne  trudności w 
codziennym  funkcjonowaniu, szczególnie w komunikowaniu się, dostępie do informacji i 
przemieszczaniu się. Współwystępowanie dysfunkcji obu  tych zmysłów uniemożliwia lub 
ogranicza  kompensowanie uszkodzenia jednego z nich przez drugi i powoduje, że  skutki 
uszkodzenia słuchu i uszkodzenia wzroku wzajemnie się potęgują –  nie są więc tym samym, 
co suma ograniczeń wynikających z  każdego z nich oddzielnie. Do optymalnego funkcjono-
wania osoba taka   wymaga wsparcia ze strony otoczenia - poprzez odpowiednie usługi, 
przystosowanie środowiska zewnętrznego oraz  udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego  i 
adekwatnych technologii.   

   

         § 5. 2.     Towarzystwo działa na rzecz poprawy jakości życia oraz zwalczania wykluczania społecz-
nego osób niepełno-   sprawnych, przede wszystkim głuchoniewidomych (dzieci, młodzieży i 
dorosłych - w tym starszych),   które ze  względu na złożony i unikatowy charakter niepełno-
sprawności potrzebują specjalnego wsparcia w wykonywaniu czynności życia codziennego, w 
kontaktach międzyludzkich, w kształceniu się oraz w rehabilitacji zawodowej i w podejmowaniu 
pracy 

       § 5. 3.  Towarzystwo reprezentuje swoich członków oraz podopiecznych wobec organów naczelnych 
państwa, administra-    

 ii  rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz innych instytucji   

§ 6. 1. Cele działalności Towarzystwa to: 
1) Organizowanie, świadczenie i rozwijanie sieci wsparcia / usług  na rzecz osób głuchoniewidomych. 
2) Zwiększanie potencjału organizacyjnego Towarzystwa. 



 2 

3) Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat osób głuchoniewidomych i działalności Towa-
rzystwa. 

4) Pozyskiwanie środków na działalność statutową Towarzystwa. 
   

2. Cele wymienione w § 6, ust.1 Towarzystwo realizuje poprzez : 
 

1) Wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz ocena ich indywidualnych potrzeb. 
2) Rozwijanie usług tłumaczy - przewodników i asystentów osobistych oraz wszelkiej pomocy sprzęto-

wej i społecznej dla osób głuchoniewidomych. 
3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób głuchoniewi-

domych, ich rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich rzecz. 
4) Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej, ośrodkach specjalistycznych dla osób głucho-

niewidomych a także w różnych formach mieszkalnictwa chronionego lub wspomaganego 
5) Organizowanie turnusów oraz warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym 

seniorów) głuchoniewidomych . 
6) Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa jednostek prowadzących działalność 

merytoryczną, w szczególności regionalnych klubów głuchoniewidomych oraz różnych form samo-
pomocy. 

61 )     Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do  zapewnienia właściwej jakości  kształcenia 
dzieci głuchoniewidomych w  różnych formach edukacji. 

7) Współpracę i wspieranie innych jednostek prowadzących działalność na rzecz osób głuchoniewi-
domych. 

8) Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz niepełnospraw-
nych, w tym głuchoniewidomych oraz udział  w konferencjach, spotkaniach i seminariach o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. 

9) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie mate-
riałów poświęconych problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa, w szcze-
gólności wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych w wersji drukowanej oraz elektronicz-
nej, a także publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych. 

10) Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i 
sportowych w tym przeciwdziałających uzależnieniom (np. od alkoholu i narkotyków)   i innych o za-
sięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

11) Poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania zadań Towarzystwa.  

12) Otaczanie szczególnym wsparciem   i opieką głuchoniewidome dzieci, ich rodziców oraz dorosłych 
głuchoniewidomych mających ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie 

13)  Wspieranie na rynku pracy: doradztwo zawodowe, pomoc w  wyborze  odpowiedniego zawodu, w 
przygotowaniu do jego wykonywania, znalezieniu miejsca pracy oraz adaptacji stanowiska pracy do 
potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej a także w podjęciu zatrudnienia. 

14)  Inspirowanie i organizowanie badań obejmujących problematykę głuchoślepoty. 
15)  Inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wykonywanie egzemplarzy prototypowych sprzę-

tu rehabilitacyjnego pomocnego głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy, szukanie i 
wspieranie producentów takiego sprzętu. 

16)  Integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc głuchoniewidomym, takich   
       jak: głuchoniewidomi, ich rodzice, opiekunowie, specjaliści, wolontariusze. 
 

3. Działalność Towarzystwa stanowi przedmiot działalności pożytku publicznego w rozumieniu 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i może być 
prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej. 

         4. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa jest wyod-
rębnione rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z za-
strzeżeniem przepisów o rachunkowości.   

 

   5. Zakres nieodpłatnej działalności Towarzystwa obejmuje: 
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1) Wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz ocena ich indywidualnych potrzeb. 
2) Rozwijanie usług tłumaczy - przewodników i asystentów osobistych oraz wszelkiej pomocy sprzę-

towej i społecznej dla osób głuchoniewidomych. 
3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób głuchonie-

widomych, ich rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich 
rzecz. 

4) Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej i ośrodkach specjalistycznych dla osób głu-
choniewidomych, a także w różnych formach mieszkalnictwa chronionego lub wspomaganego.  

5) Organizowanie turnusów  oraz  warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w 
tym seniorów) głuchoniewidomych. 

6) Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa jednostek prowadzących działalność 
merytoryczną, w szczególności regionalnych klubów głuchoniewidomych oraz różnych form sa-
mopomocy. 

6
1)  Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających  do zapewnienia właściwej jakości kształcenia 

dzieci  
      głuchoniewidomych w różnych formach edukacji. 
7) Współpracę i wspieranie innych jednostek prowadzących działalność na rzecz osób głuchoniewi-

domych. 

8) Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz niepełno-
sprawnych, w tym głuchoniewidomych oraz udział  w konferencjach, spotkaniach i seminariach o 
zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

9) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie ma-
teriałów poświęconych problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa, w 
szczególności wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych w wersji drukowanej oraz elek-
tronicznej, a także publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych. 

10) Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i 
sportowych w tym przeciwdziałających uzależnieniom (np. od alkoholu i narkotyków)   i innych o 
zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

11) Poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania zadań Towarzystwa.  
12) Otaczanie szczególnym wsparciem i opieką głuchoniewidome dzieci, ich rodziców oraz dorosłych 

głuchoniewidomych mających ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie. 

13) Wspieranie na rynku pracy:  doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze  odpowiedniego zawodu, w 
przygotowaniu do jego wykonywania, znalezieniu miejsca pracy oraz adaptacji stanowiska pracy 
do potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej, a także w podjęciu zatrudnienia. 

14) Inspirowanie i organizowanie badań obejmujących problematykę głuchoślepoty. 
15)  Inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wykonywanie egzemplarzy prototypowych 

sprzętu rehabilitacyjnego pomocnego głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy, 
szukanie i wspieranie producentów takiego sprzętu. 

16)  Integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc głuchoniewidomym, takich  jak: 
głuchoniewidomi, ich rodzice, opiekunowie, specjaliści, wolontariusze. 
 

       6. Zakres odpłatnej działalności Towarzystwa obejmuje: 

   

1) Wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz ocena ich indywidualnych potrzeb. 
2) Rozwijanie usług tłumaczy - przewodników i asystentów osobistych oraz wszelkiej pomocy sprzę-

towej i społecznej dla osób głuchoniewidomych. 
3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób głuchonie-

widomych, ich rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich 
rzecz. 

4) Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej i ośrodkach specjalistycznych dla osób głu-
choniewidomych, a także w różnych formach mieszkalnictwa chronionego lub wspomaganego.  

5) Organizowanie turnusów  oraz  warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w 
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tym seniorów) głuchoniewidomych. 
6) Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa jednostek prowadzących działalność 

merytoryczną, w szczególności regionalnych klubów głuchoniewidomych oraz różnych form sa-
mopomocy. 

6
1)  Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających  do zapewnienia właściwej jakości kształcenia 

dzieci 
      głuchoniewidomych w różnych formach edukacji. 
7) Współpracę i wspieranie innych jednostek prowadzących działalność na rzecz osób głuchoniewi-

domych. 

8) Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz niepełno-
sprawnych, w tym głuchoniewidomych oraz udział  w konferencjach, spotkaniach i seminariach o 
zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

9) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie ma-
teriałów poświęconych problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa, w 
szczególności wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych w wersji drukowanej oraz elek-
tronicznej, a także publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych. 

10) Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i 
sportowych w tym przeciwdziałających uzależnieniom (np. od alkoholu i narkotyków)   i innych o 
zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

11) Poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania zadań Towarzystwa.  
12) Otaczanie szczególnym wsparciem i opieką głuchoniewidomych dzieci, ich rodziców oraz doro-

słych głuchoniewidomych mających ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie. 

13) Wspieranie na rynku pracy:  doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze  odpowiedniego zawodu, w 
przygotowaniu do jego wykonywania, znalezieniu miejsca pracy oraz adaptacji stanowiska pracy 
do potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej, a także w podjęciu zatrudnienia. 

14) Inspirowanie i organizowanie badań obejmujących problematykę głuchoślepoty. 
15)  Inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wykonywanie egzemplarzy prototypowych 

sprzętu rehabilitacyjnego pomocnego głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy, 
szukanie i wspieranie producentów takiego sprzętu. 

16)  Integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc głuchoniewidomym, takich  jak: 
głuchoniewidomi, ich rodzice, opiekunowie, specjaliści, wolontariusze. 
 

ROZDZIAŁ III 
PODOPIECZNI ORAZ CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 

§7 1. Podopiecznym Towarzystwa staje się każda osoba głuchoniewidoma, która wypełni kwestionariusz 
ewidencyjny ogólnopolskiego rejestru osób głuchoniewidomych. W przypadku osoby głuchoniewidomej 
niezdolnej do wykonywania czynności prawnych kwestionariusz ewidencyjny wypełnia jej opiekun praw-
ny.  

     2. Podopieczni mają prawo do:  

1) Korzystania z lokali oraz urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez władze Towarzystwa 

2) Uzyskiwania pomocy ze strony Towarzystwa niezależnie od korzystania z pomocy ze strony innych 
organizacji.   

§8.   1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

  2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, zarówno pełnosprawna jak i niepełnospraw-
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na, w tym głuchoniewidoma - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadekla-
ruje gotowość czynnego, systematycznego uczestnictwa w merytorycznej i organizacyjnej działal-
ności Towarzystwa i która zdolna jest działalność tę realizować. 

  3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc w 
realizacji celów Towarzystwa. 

  4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniesie szczególnie duży wkład w dzia-
łalność Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania na 
wniosek Zarządu. 

              5. W przypadku uzyskania przez członka zwyczajnego tytułu członka honorowego – osoba ta 
zachowuje wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego. 

  6. Członkami określonymi w ustępie 2, 3, 4 mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej  Pol-
skiej jak i cudzoziemcy. 

 7. Członków określonych w ustępie 2 i 3 przyjmuje Zarząd Towarzystwa. 

 § 9.1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo: 

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Towarzystwa, 
2) wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa, 
3) korzystać z lokali i urządzeń Towarzystwa na zasadach ustalonych przez władze Towarzystwa. 

    

 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w walnych i innych zebraniach 
Towarzystwa z głosem doradczym. 

 § 10.Członkowie zwyczajni zobowiązani są do brania udziału w działalności Towarzystwa w szcze-
gólności do: 

1) Świadczenia  osobom głuchoniewidomym wszechstronnego wsparcia, tj. pomocy i opieki określo-
nych w przepisach statutu  oraz w uchwałach władz Towarzystwa. 

2) popularyzowania celów i zadań Towarzystwa, 
3) udziału w Walnych oraz innych zebraniach władz Towarzystwa w przypadku wybrania do tych 

władz, 
4) przestrzegania przepisów statutu, 
5) opłacania składek członkowskich, przy czym obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych oraz 

osób, które ukończyły 80 lat. Członek Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku opłacania składki 
członkowskiej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę o 
nadaniu członkowstwa honorowego lub w którym członek kończy 80 lat. 

 § 11.1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w razie: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu, 
2) skreślenia z listy członków, 
3) śmierci członka. 

 2. Skreślenie z listy członków następuje w wyniku uchwały Zarządu Towarzystwa po uprzednim 
udzieleniu pisemnego upomnienia w przypadku: 

1) postępowania niezgodnego ze statutem Towarzystwa, 
2) naruszenia uchwał władz Towarzystwa oraz postanowień regulaminów, 
3) dopuszczenia się czynu niegodnego, 
4) nie wnoszenia przez okres co najmniej dwóch lat zadeklarowanych składek członkowskich lub 

świadczeń na rzecz Towarzystwa. 
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 3. Uchwała o skreśleniu musi być doręczona na piśmie. Skreślony członek w przypadku §11 
ustęp 2 punkty 1-4 ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa. Odwołanie 
winno być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni, a rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie 
Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE TOWARZYSTWA 

 §12. 1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie, 
2) Przewodniczący Towarzystwa, 
3) Zarząd, 
4) Komisja Rewizyjna. 

  2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata. 

WALNE ZEBRANIE  

 § 13. 1. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

   § 13. 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w połowie kadencji a zebranie sprawozdawczo-
wyborcze raz na trzy lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjaty-
wy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby członków zwyczajnych Towarzy-
stwa. W wypadku, gdy Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu sześciu 
tygodni od daty żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku 1/5 liczby członków Towarzystwa, 
nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna. 

 

  3. O terminie Walnego Zebrania powiadamia się członków zwyczajnych, wspierających i ho-
norowych Towarzystwa pisemnie na 30 dni przed planowanym terminem zebrania. Prawi-
dłowo zwołane Walne Zebranie w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał 
niezależnie od liczby obecnych członków Towarzystwa. 

 § 14. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do zadań Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie zmian statutu, 
2) uchwalanie kierunków działania Towarzystwa, 
3) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępujące-

mu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom, 
4) wybór przewodniczącego Towarzystwa, 
5) wybór Zarządu w składzie 4-8 członków oraz Komisji Rewizyjnej w składzie 3-5 członków, 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Towarzystwa, 
7) podjęcie uchwały o likwidacji Towarzystwa; majątek Towarzystwa powinien być przeznaczony na 

zaspokajanie potrzeb osób głuchoniewidomych oraz realizację rozpoczętych przez Towarzystwo 
przedsięwzięć, 

8) nadawanie godności członka honorowego TPG, 
9) rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na swój charakter wymagają ustosunkowania się 

Walnego Zebrania Towarzystwa. 

 § 15. 1. Uchwały we wszystkich sprawach zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez 
względu na liczbę obecnych. W sprawie zmiany statutu i likwidacji Towarzystwa wymagana jest 
kwalifikowana większość 2/3 obecnych na sali osób uprawnionych do głosowania. 
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 2. Wybór przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu 
tajnym; głosowanie w innych sprawach jest jawne, jednak na żądanie co najmniej połowy obec-
nych na sali członków zwyczajnych głosowanie może być tajne. 

 3. W głosowaniu biorą udział członkowie zwyczajni Towarzystwa. Członkowie wspierający i hono-
rowi Towarzystwa oraz zaproszeni goście biorą udział w obradach z głosem doradczym. 

ZARZĄD 
 
Przewodniczący 
 
     §16 1. Do zadań Przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa 
2) Kierowanie pracami Zarządu i Towarzystwa 
         2. Przewodniczący może przekazywać część zadań i uprawnień wynikających z zapisu ustępu 
1. innym osobom. 

 

 §17. 1. W ciągu 7 dni od daty wyboru Zarząd konstytuuje się powołując ze swego grona dwóch 
zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

  2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie planów realizacji przedsięwzięć wynikających z uchwały programowej oraz nadzór nad 
ich realizacją, 

2) przedkładanie podczas Walnego Zebrania oraz Zebrań Informacyjno-Sprawozdawczych sprawoz-
dania ze swej działalności oraz zamierzeń na najbliższą przyszłość, 

3) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i ustosunkowywanie się do nich, 
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach majątkowych dotyczących nabycia i zbycia nieru-

chomości, obciążenia majątku Towarzystwa, 
5) powoływanie komisji, sekcji, rad i komitetów, określanie ich zadań kompetencji oraz regulaminów, 
6) powoływanie różnego typu placówek prowadzących działalność merytoryczną na rzecz głuchonie-

widomych, np. regionalnych klubów głuchoniewidomych, zatwierdzanie regulaminów ich pracy, 
7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz zakresu zadań i obowiązków poszczególnych członków 

Zarządu, 
8) powoływanie pełnomocników, określanie ich zadań oraz zakresu pełnomocnictw. 
9) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
10) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wynikających ze statutu. 

  3. Do zadań Zarządu należy również uzupełnianie składu Zarządu w trakcie kadencji do okre-
ślonego statutem  w przypadku: 

1) ustąpienia członka zarządu potwierdzonego pisemną rezygnacją, 
2) skreślenia członka Zarządu z listy członków zwyczajnych Towarzystwa w skutek zaistnienia jednej 

z przyczyn określonych w § 10., 
3) uzupełnienie składu zarządu odbywa się wyłącznie spośród wszystkich członków zwyczajnych To-

warzystwa, 
4) liczba członków Zarządu powołanych przez Zarząd w trakcie kadencji nie może przekroczyć 1/3 

jego składu wybranego podczas Walnego Zebrania. 

 4. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub zaistnienia innych okoliczności uniemożli-
wiających mu   pełnienie jego funkcji, Zarząd w drodze wyboru powierza funkcję przewod-
niczącego jednemu z członków Zarządu. 

     5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z o skarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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 § 18. 1. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje przewodniczą-
cy Zarządu lub jego zastępca. O terminie zebrania członkowie Zarządu winni być powiado-
mieni co najmniej na 7 dni przed zebraniem. 

2. Uchwały we wszystkich sprawach zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewod-
niczącego zebrania. 

3. W zebraniu Zarządu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, 
mogą w nim również uczestniczyć na zaproszenie zwołującego zebranie inne osoby kompe-
tentne w dziedzinie omawianej na tym zebraniu. 

  4. Do realizacji celów przewidzianych w statucie Zarząd może zatrudniać pracowników.  

KOMISJA REWIZYJNA 

 §19. 1. Komisja Rewizyjna w terminie 7 dni od daty wyboru konstytuuje się powołując ze swego 
grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

   2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrola całokształtu działalności statutowej Zarządu, przynajmniej raz do roku, 
2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli, 
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności, oceny pracy Zarządu i wnio-

sku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium, 
4) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, 
5) podejmowanie innych działań wynikających z przepisów statutu lub innych aktów prawnych. 
 

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również uzupełnianie składu Komisji w trakcie ka-
dencji, do określonego w statucie w przypadku: 

1) ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej potwierdzonego pisemną rezygnacją, 
2) skreślenia członka Komisji Rewizyjnej z listy członków zwyczajnych Towarzystwa w skutek zaist-

nienia jednej z przyczyn określonych w § 10., 
3) członkowie Komisji Rewizyjnej uzupełniani są spośród wszystkich członków zwyczajnych Towarzy-

stwa, 
4) liczba członków Komisji Rewizyjnej powołanych przez Komisję Rewizyjną w trakcie kadencji nie 

może przekroczyć 1/3 jej składu wybranego podczas Walnego Zebrania. 

 § 20. 1. Komisja Rewizyjna zbiera się na swoje posiedzenia przynajmniej raz do roku dla oceny 
bilansu. Kontrolę bieżącą mogą przeprowadzać poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej 
wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach zapadają zwykłą większością gło-
sów przy obecności przynajmniej połowy członków Komisji. W razie równej liczby głosów de-
cyduje głos przewodniczącego Komisji. 

 § 21. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

   2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 

zwrot uzasadnionych kosztów. 
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ROZDZIAŁ V 
FUNDUSZE TOWARZYSTWA ORAZ UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW 

 § 22. 1. Fundusze Towarzystwa składają się z: 

1) składek i świadczeń członkowskich, 
2) zapisów, darowizn i dotacji, 
3) przychodów z własnej działalności i z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odręb-

nych przepisów. 

  2. Środki pieniężne Towarzystwa gromadzone są na kontach w wyspecjalizowanych jednost-
kach bankowych. 

  3. Zabrania się 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 
oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w sto-
sunku 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", 

2) przekazywania majątku Towarzystwa 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, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bli-
skich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członko-
wie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.” 

 

 § 23. 1. Powołanie pełnomocnika wymaga uchwały określającej zakres pełnomocnictw, a w szcze-
gólności prawa do dysponowania środkami Towarzystwa i jego placówek organizacyjnych 
oraz prowadzenia ściśle określonych form działalności. 

  2. Zobowiązania majątkowe do swej ważności wymagają podpisu dwóch członków Zarządu 
lub osób przez Zarząd upoważnionych. 

 


