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STATUT STOWARZYSZENIA STUDIO INTEGRACJI 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie, STUDIO INTEGRACJI zwane dalej Stowarzyszeniem jest 

dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem, mającym na celu opiekę nad 

niepełnosprawnymi artystami, kompleksową pomoc dla nich i ich rodzin oraz udzielanie im 

wszechstronnej pomocy w rozwoju ich warsztatu artystycznego. 

 

Celem Stowarzyszenia jest również integracja środowiska artystycznego. 

 

§2 

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Łódź. 

 

§3 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07. 04. 1989 r. Prawo o                            

Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. Zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego 

tytułu posiada osobowość prawną. 

 

2. Zabrania się: 

 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji                       

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

którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

 

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 ich członków, członków organów lub 

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

trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

§4 

Stowarzyszenie   może   być   członkiem krajowych   i   międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 
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§5 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji 

swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju,                   

w ramach obowiązujących przepisów. 

 

§6 

      1.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

      2.Stowarzyszenie używa własnych symboli, pieczęci i znaków.  

 

Rozdział II  

Cele statutowe i zasady działania 

§7  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną. 

 

1.Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest: 

 

1. organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych z udziałem artystów, w tym 

niepełnosprawnych (PKD-90.01.Z) 

 

2. promocja twórczości artystów niepełnosprawnych (PKD-90.03.Z) 

 

3. prowadzenie kompleksowej opieki nad niepełnosprawnymi artystami (88.10.Z) 

 

4. obrona prawna interesów osób niepełnosprawnych (PKD-88.10.Z) 

 

5. organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć  z terapii artystycznej (PKD-85.52.Z) 

 

6. realizowanie potrzeb i postulatów artystów niepełnosprawnych, w celu polepszenia  

warunków ich życia oraz integrację środowiska artystycznego (PKD-88.10.Z) 

 

7. doskonalenie warsztatu artystycznego twórców przez: (PKD-85.52.Z) 

a.   objęcie opieką artystyczną osób indywidualnych, grup artystycznych i zespołów, 

b. prowadzenie zgrupowań i szkoleń mających, na celu przygotowanie spektakli,                                                                                           

koncertów itp. 

 

8. prowadzenie wydawnictwa w zakresie wydawania książek: śpiewniki, teksty 

literackie, poetyckie itp. (PKD-58.11.Z) 

 

9. prowadzenie wydawnictwa w zakresie wydawania nagrań dźwiękowych                                 

i muzycznych niepełnosprawnych artystów (PKD-59.20.Z) 

 

10. organizowanie pojedynczych koncertów i tras koncertowych oraz festiwalu osób-                   

artystów niepełnosprawnych, na którym twórcy mogliby prezentować swoje 

osiągnięcia (PKD-90) 

 

11.  wspieranie i współorganizowanie wszelkiego rodzaju wydawnictw, nagrań, wystaw, 

imprez artystycznych oraz inicjatyw społecznych, prowadzących do rehabilitacji 

poprzez sztukę (PKD-88.10.Z) 

 

12. współpraca z organizacjami zajmującymi się procesami integracyjnymi, 

adaptacyjnymi oraz rehabilitacją przez sztukę i rekreację (PKD-94.99.Z) 
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13. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych i innych akcji mających    

na celu zdobycie środków finansowych na realizację celów statutowych a więc 

szeroko rozumianą pomoc dla artystów niepełnosprawnych, pozyskiwanie 

sponsorów (PKD-88.99.Z) 

 

14.  pomoc dla artystów niepełnosprawnych w uzyskaniu zatrudnienia (PKD-88.10.Z) 

 

15.  udzielanie konsultacji artystycznych (PKD-90.02.Z) 

 

16. pomoc finansowa w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla artystów 

niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych  członków rodzin (PKD-88.10.Z) 

 

17. udział finansowy kosztów leczenia i zabiegów leczniczych osób niepełnosprawnych, 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (PKD-88.10.Z) 

  

18. udział finansowy remontu mieszkań i zakupu wyposażenia na rzecz osób 

niepełnosprawnych,  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (PKD-88.10.Z) 

 

19. finansowanie zakupu strojów, rekwizytów, instrumentów  muzycznych, sprzętu  

artystycznego itp.(PKD-90.02.Z) 

 

20. organizowanie pomocy materialnej, merytorycznej i praktycznej dla 

niepełnosprawnych artystów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  w celu 

polepszenia warunków ich życia, jak i możliwości rozwoju ich twórczości (PKD-

88.10.Z) 

 

21. organizowanie i prowadzenie terapii logopedycznej (PKD-86.90.E) 

 

22.  promocja polskiej twórczości na arenie międzynarodowej (PKD-90) 

 

2. Dla realizacji swych zadań statutowych Stowarzyszenie może, w celu zdobycia środków 

prowadzić działalność gospodarczą oraz powoływać inne organizacje w granicach 

prawem przewidzianych. 

 

Rozdział III 

Działalność Gospodarcza 

§8 

1. Stowarzyszenie prowadzi  w kraju i  zagranicą działalność gospodarczą zgodnie                             

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest: 

1. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) 

2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(PKD - 47.91.Z ) 

3. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD - 47.99. Z) 

 

3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznaczy na realizację celów 

statutowych określonych  w §7  Statutu. 

 

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków 
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5. Działalnością gospodarczą kieruje Zarząd.  

 

6. Do działalności gospodarczej mogą być zatrudnieni pracownicy. 

 

7. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność gospodarcza stanowi działalność 

dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

 

 

Rozdział IV 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§9 
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swych członków; do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudniać także pracowników. 

 

§10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 

              1. rzeczywistych 

              2. honorowych 

 

§11 

Sposób nabywania i utraty członkostwa: 

 

1. Członkiem rzeczywistym i honorowym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

 

2. Warunkiem   przyjęcia   na   członka   rzeczywistego   Stowarzyszenia jest    złożenie   

pisemnej   deklaracji,   zawierającej   dane   personalne   osoby  ubiegającej się                          

o przyjęcie w poczet członków, jej adres i telefon, 

 

3. Wszelkich zmian w deklaracji dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, 

 

4. Przyjęcie do Stowarzyszenia potwierdzane jest na  deklaracji stosownym wpisem przez 

upoważnionego członka Zarządu. 

 

5. Utrata członkostwa następuje: 

a. na skutek śmierci  

b. na skutek pisemnej rezygnacji 

c. na skutek utraty zdolności do czynności prawnych 

d. na skutek pozbawienia praw publicznych 

e. umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia 

f. jeżeli z winy członka jego dalsze członkostwo nie da się pogodzić                                                

z postanowieniami niniejszego Statutu oraz dobrymi obyczajami 

g. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia 

 

§12 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

 

1. Pisemną rezygnację złożoną Zarządowi, 
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2. Wykluczenie: 

a. na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

b. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Władz Stowarzyszenia 

c. zaprzestanie działalności na rzecz Stowarzyszenia 

 

3. Śmierć członka.  

 

§13 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje             

zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone w 

terminie 30 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Odwołanie winno być rozpatrzone na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.  

 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne. 

 

3. Ze względu na szczególny charakter Stowarzyszenia, członek Stowarzyszenia, który jest 

osobą niepełnosprawną może w każdej chwili wyznaczyć swojego pełnomocnika                                 

w sprawach opisanych w pkt.1 

 

§14 

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do: 

 

1. Przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia poprzez swoją postawę i  

 działanie, 

 

2. Dbanie o jego dobre imię i ochronę jego majątku, 

 

3. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i twórczych, 

 

4. Popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia, 

 

5. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwal władz Stowarzyszenia, 

 

6. Wykonywanie poleceń władz Stowarzyszenia, 

 

7. Regularnego opłacania składek członkowskich.  

 

§15 

Członek Stowarzyszenia: rzeczywisty ma prawo: 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze, 

 

2. Prawo uczestniczenia we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, 

 

3. Prawo korzystania z urządzeń i wszystkich świadczeń Stowarzyszenia, 

 

4. Prawo otrzymania niezbędnej pomocy ze strony Stowarzyszenia zarówno w formie   

pieniężnej, rzeczowej, prawnej jak i innej w ramach możliwości Stowarzyszenia, 

 

5. Prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach, mityngach i innych akcjach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 
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6. Prawo do promocji swojej twórczości w każdej formie na forum Stowarzyszenia.  

 

§16 

Członkowie honorowi. 

 

1. Osobie szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia członkostwo honorowe lub tytuł        

Prezes Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, 

 

2. Członkowi honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich, 

 

3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje wskutek śmierci członka honorowego,     

jego rezygnacji wyrażonej w formie pisemnej lub wskutek uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu, 

 

4. Z członkostwem honorowym łączy się przywilej uczestniczenia we wszystkich 

działaniach i zgromadzeniach Stowarzyszenia, 

 

5. Członek honorowy może uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu oraz w 

Walnych Zebraniach Członków. 

 

 

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia 

 

§17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna.    

 

§18 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia i może być  

Zwyczajne i Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd  

z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 4 lata 

 

2. O terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad Zarząd informuje wszystkich 

uprawnionych do udziału w obradach listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 

sposób. Walne Zgromadzenie Członków można zwołać w trybie nagłym, w sprawach 

ważnych dla Stowarzyszenia.  

 

3. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie lub Statucie, dla ważności uchwał 

podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Członków wymagana jest zwyczajną 

większością głosów: 

 

a. W pierwszym terminie – obecność co najmniej połowy członków +1 osoba, 

b. W drugim terminie, który wyznaczany jest po upływie 1 godziny od pierwszego 

terminu – ilość obecnych członków 
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4. Oprócz członków Stowarzyszenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków mogą 

uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. 

 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a. uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,  

b. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności 

Stowarzyszenia za okres ich kadencji, 

c. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków., 

d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

e. wybór Prezesa Stowarzyszenia, lub członków Zarządu, członków Komisji 

Rewizyjnej 

f. uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia, 

g. odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, lub członków organów przed upływem 

kadencji, 

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

i. podejmowaniu uchwały o podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, 

j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, chyba  

    że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej. 

 

7.  Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden glos. 

 

§19 

Zarząd. 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 2 do 5 członków, łącznie z Prezesem i jest wybierany 

przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią kadencję i jest organem 

wykonawczym.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków jednego 

Wiceprezes lub dwóch Wiceprezesów, 

 

3. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał 

zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków Zarządu.                      

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

4. W przypadku rezygnacji ze stanowiska albo śmierci Prezesa Stowarzyszenia, do czasu 

wyboru nowego Prezesa pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu, 

 

5. W razie pozostawienia vacatów z różnych przyczyn Zarząd może dokooptować do swego 

składu nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. 

 

6. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością  Stowarzyszenia,  

b. ustanawianie pełnomocników Zarządu dla realizacji konkretnych działań, 

c. kierowanie działalnością gospodarczą i wydawniczą Stowarzyszenia, 

d. zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia, 

e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

f. zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia, 

g. ustalanie wysokości składki członkowskiej  
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7. Dla ważności oświadczeń woli, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa 

 

§20 

Komisja Rewizyjna. 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się od 2-3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie    

Członków, na czteroletnią kadencję. 

 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim  posiedzeniu wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego Komisji. 

 

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

   opiniodawczo-doradczym 

 

4.    Komisja Rewizyjna nadzoruje zgodność działań Stowarzyszenia z uchwałami Walnego  

Zgromadzenia Członków: 

a. kontroluje działalność finansową, gospodarczą i wydawniczą Stowarzyszenia, 

b. sporządza raporty kontrolne z prowadzonych czynności i przekazuje Zarządowi                       

wnioski i zalecenia pokontrolne, 

c. wnioskuje na Walnym Zgromadzeniu Członków o absolutorium dla  

      członków Zarządu, 

d. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności 

w okresie kadencji 

 

5.   Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy 

obecności 2/3 wszystkich członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

 

6.   W razie pozostawienia vacatów z różnych przyczyn Komisja Rewizyjna może dokooptować 

do swego składu nowych członków spośród członków Stowarzyszenia 

 

Rozdział VI 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§21 

1. Stowarzyszenie    może    prowadzić    działalność    gospodarczą,    nabywać 

 ruchomości i nieruchomości, przyjmować zapisy, spadki i darowizny oraz dotacje. 

 

2. Obsługa księgowa może być prowadzona zewnętrznie na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§22   

Dla ważności Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest zwyczajną  zwykłą 

większością głosów: 

 

a. w sprawie zmiany Statutu w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy 

członków + 1 osoba, w drugim terminie, który jest wyznaczony po upływie 1 

godziny od pierwszego terminu wymagana jest ilość obecnych członków 

 

b. w sprawie likwidacji Stowarzyszenia jest wymagana większość 2/3 przy obecności  
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     3/4 członków uprawnionych do głosowania 

 

§23 

Stowarzyszenie rozwiązuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub                 

w przypadkiem przewidzianym prawem.  

 

W chwili likwidacji, Walne Zgromadzenie Członków, określi przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia oraz powoła Komisję Likwidacyjną. 

 

§24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy                

z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855,                

z późn. zm.). 

 


