STATUT
Stowarzyszenia „Dom Muzyki”
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.
§ I.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”,
w skrócie i w dalszej części Statutu zwane: Stowarzyszeniem.
§ II.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z
miejscowym prawem, a siedzibą jego władz jest miasto Mińsk Mazowiecki.
§ III.
Stowarzyszenie jest samorządnym stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
obowiązujących ustaw i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ IV.
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Dom Muzyki - oraz
wskazaniem pośrodku siedziby zarządu, jak również pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i
adresem.
§ V.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działalności.
§ VI.
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ VII.
Członkowie Komisji rewizyjnej pracują społecznie.
ROZDZIAŁ II
Cele, środki i formy działania.

§ X.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Dążenie do utworzenia Domu Pracy Twórczej jako ośrodka umożliwiającego realizację niektórych celów
Statutowych wymagających szczególnych środków materialnych i form działania Stowarzyszenia, to jest:
a. Tworzenia studia nagrań służącego archiwizacji dokonań artystycznych.
b. Organizacja warsztatów artystycznych połączonych z seansami terapeutycznymi.
c. Współdziałanie z innymi organizacjami artystycznymi, związkami twórczymi w kraju i za granicą w
sprawach współistnienia sceny integrującej sprawnych z niepełnosprawnymi.
d. Organizowanie koncertów, konkursów, kongresów, festiwali itp. wg założeń Statutowych
Stowarzyszenia.
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§ VIII.
Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby wykonujące zawody artystyczne oraz inne
osoby fizyczne deklarujące chęć pomocy w realizowaniu celów Stowarzyszenia, a w szczególności
pedagogów, lekarzy, terapeutów, pisarzy, dziennikarzy.
§ IX.
Cele i zadania Stowarzyszenia.
1. Integracja przedstawicieli zawodów artystycznych z artystami niepełnosprawnymi.
2. Pomoc artystom niepełnosprawnym w realizacji ich zamierzeń artystycznych.
3. Pomoc w doskonaleniu kwalifikacji artystów niepełnosprawnych.
4. Kształtowanie świadomości etycznej, estetycznej i artystycznej społeczeństwa wobec
artystów niepełnosprawnych jako element rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
5. Rozwijanie uzdolnień artystycznych jako element rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
6. Pomoc i reprezentowanie interesów artystycznych muzyków niepełnosprawnych wobec
władz państwowych i organizacji społecznych.
7. Promocja firm wspierających cele statutowe Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.
9. Pomoc finansowa członkom Stowarzyszenia przeznaczona na ich rehabilitację i leczenie w kraju i za
granicą

e. Udział w akcjach wymiany kulturalnej w kraju i za granicą, współpraca z prasą, radiem i telewizją, filmem
i fonografią w sprawach dotyczących promocji dokonań artystycznych osób niepełnosprawnych.
f. Prowadzenie akcji samopomocy.
g. Przyznawanie nagród konkursowych, jubileuszowych i innych.
2. Organizację rehabilitacji, warsztatów terapeutycznych itp. dla osób niepełnosprawnych.
3. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów itp.
Działalność, o której mowa w artykule X, jest odpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
ROZDZIAŁ III
Członkowie i ich prawa i obowiązki.

§ XI.
Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi, pracujący w zawodzie artysty muzyka, jak i inne osoby
fizyczne deklarujące chęć pomocy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może osobę deklarującą wstąpienie do
Stowarzyszenia, a nie mającą wymaganych kwalifikacji artystycznych, przyjąć w poczet członków
rzeczywistych. Zakwalifikowanie kandydata na członka rzeczywistego następuje na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek kandydata.
§ XII.
Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje dożywotnio Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu za szczególnie wybitne zasługi dla rozwoju działań integracyjnych artystów niepełnosprawnych ze
sprawnymi lub dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków
rzeczywistych i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich i innych świadczeń organizacyjnych.
§ XIII.
Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i obowiązującymi
regulaminami.
3. Korzystać z urządzeń, pomocy i opieki Stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności.
4. Występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia w sprawach objętych statutową
działalnością Stowarzyszenia.
5. Omawiać i poddawać ocenie na zebraniach członkowskich działalność każdego członka i wszystkich
władz związanych z ich pracą w Stowarzyszeniu.
§ XIV.
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia oraz
zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.
2. Branie czynnego udziału w realizowaniu celów Statutowych oraz dbałość o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenie i aktywny udział we wszystkich zebraniach zwołanych przez władze Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych świadczeń w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie.
§ XV.
Członkostwo członków rzeczywistych Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi Stowarzyszenia.
2. Skreślenia przez zarząd:
3 Skreślenia:
a. Za zaleganie - mimo pisemnego upomnienia - z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
Członkowi skreślonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni.
b. Stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem działania na szkodę Stowarzyszenia lub za postępowanie
niezgodne z zasadami etyki zawodowej i statutowej Stowarzyszenia.
c. Zastosowania środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
d. Śmierci członka.
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Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków rzeczywistych
2. Członków honorowych
3. Członków wspierających

§ XVI.
Skreślony członek Stowarzyszenia może być - na własny wniosek - przywrócony w prawach członkowskich
decyzją Zarządu Stowarzyszenia pod warunkiem uregulowania pełnej zaległości składkowej.
§ XVII.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na
narodowość miejsce zamieszkania lub siedzibę, która zadeklaruje pisemnie na rzecz Stowarzyszenia
pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający korzysta z następujących praw:
a. Może brać udział we wszystkich zjazdach członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
b. Może uczestniczyć w zebraniach i pracach Stowarzyszenia na mocy oddzielnych zaproszeń.
4. Członkostwo wspierające wygasa w skutek:
a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
b. Utraty osobowości prawnej w przypadku członkostwa osoby prawnej
c. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku nie wywiązania się przez członka wspierającego z
przyjętych przez siebie zobowiązań.
ROZDZIAŁ IV
Członkowie władz Stowarzyszenia.
§ XVIII.
Członek Stowarzyszenia wybrany do władz zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w pracach organu
władzy, do której został wybrany.
§ XIX.
Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani z pełnionych funkcji,
gdy działają niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
§ XX.
Zawieszenie członka władz Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej. Odwołanie z pełnionej funkcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
członków, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ XXI.
Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1. Rezygnacji z mandatu
2. Wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia
3. Odwołania określonego w artykułach XIX i XX
4. Utraty praw obywatelskich
5. Zgonu
§ XXII.
W przypadku wygaśnięcia mandatu podczas trwania kadencji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu. Liczba członków dokooptowanych do tych
władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, łącznie z wybranymi
zastępcami.
§ XXIII.
W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji skład któregokolwiek organu władz Stowarzyszenia
zdekompletuje się o ponad 1/3 składu, łącznie z wybranymi zastępcami zwołuje się nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie dla przeprowadzenia nowych wyborów.
ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia.

§ XXIV.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego
Zgromadzenia.
§ XXVI.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ XXVII.
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§ XXV.

§ XXX.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1. Z głosem decydującym - członkowie rzeczywiści.
2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone.
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Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ XXVIII.
Walne Zgromadzenie
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków. Walne Zgromadzenie
może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co 2 lata, przy czym co 4 lata zwoływane
jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, dokonujące w trybie określonym niniejszym Statutem
wyboru władz Stowarzyszenia na okres 4 letniej kadencji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w każdym terminie.
a. Przez Zarząd Stowarzyszenia.
b. Na żądanie przynajmniej 1/3 członków rzeczywistych Stowarzyszenia - zgłoszone na piśmie.
c. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia powinny być podane do wiadomości członków
na co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, /z wyjątkiem uchwał określonych
w artykule XXIX, p. 8 i 9 Statutu/ w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od uchwały Walnego
Zgromadzenia - przy czym dla ich ważności niezbędna jest w pierwszym terminie obecność co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, bądź w drugim terminie /po 30 minutach/ uchwały nabierają mocy po
przegłosowaniu niezależnie od liczby obecnych.
§ XXIX.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Dokonywanie co 4 lata /tzn. na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym/:
a. Oceny działalności władz Stowarzyszenia i rozstrzygnięcia o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
b. Wyboru spośród uczestników Walnego Zgromadzenia /z wyjątkiem członków określonych w artykule
XVII statutu/ Zarządu Stowarzyszenia.
c. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej
2. Uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
3. Rozpatrywanie wszystkich spraw związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia - przede
wszystkim rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Podejmowanie decyzji w zakresie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia - z zastrzeżeniem ustaleń
zawartych w artykule XXXV Statutu.
5. Uchwalenie obowiązującej wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz określenie podstaw
merytorycznej i finansowej gospodarki Stowarzyszenia.
6. Zatwierdzanie regulaminów działalności wybieranych przez Walne Zgromadzenie władz Stowarzyszenia.
7. Nadawanie godności członka honorowego w trybie artykułu XII Statutu.
8. Podejmowanie Uchwał odnoście zmian Statutu Stowarzyszenia i upoważnienie zarządu do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego wprowadzone zmiany - przy czym dla ważności tych uchwał
wymagane jest:
a. W pierwszym terminie - 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków Stowarzyszenia.
b. W drugim terminie - 2/3 głosów niezależnie od liczby obecnych.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przy czym dla swej ważności Uchwała ta
wymaga:
a. W pierwszym terminie 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia.
b. W drugim terminie 2/3 głosów niezależnie od liczby obecnych.
10. Podejmowanie wszelkich innych uchwał na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeistacza się Walne Zgromadzenie Zwyczajne w sytuacji, gdy w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia - delegatów,
zgłoszony zostaje i uchwalony większością 2/3 głosów wniosek o wotum nieufności dla Zarządu.

§ XXXI.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i
odpowiada za swą prace przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 3 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie - przewodniczącego, oraz dwóch
członków Zarządu
3. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia
i postanowieniami Statutu.
b. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c. Opracowanie okresowych planów działalności, uchwalenie budżetów i przyjmowanie bilansów.
d. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
e. Powoływanie Komisji i Zespołów Problemowych jako organów doradczych Zarządu.
f. Opracowanie planów imprez szkoleniowych, popularyzatorskich i artystycznych.
g. Uchwalenie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących działalności wewnętrznej.
h. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczenie członków w trybie określonym w Statucie.
i. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia i składanie sprawozdań ze swej działalności.
j. Podejmowanie uchwal w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
4. W razie ustąpienia członka Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków na wakujące
miejsce wchodzi zastępca wybrany przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, zlecenia lub o dzieło do realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia innych niż zadania Zarządu.
Komisja Rewizyjna
1. Komisję Rewizyjną, składającą się z 3 członków, wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji
Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. Nie mogą być członkami innych władz i organów Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
przy czym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu bez prawa głosowania.
b. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków na
wakujące miejsce wchodzi zastępca członka wybrany przez Walne Zgromadzenie.
§ XXXIII.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
Stowarzyszenia. b.
Kontrola opłacania składek członkowskich.
c. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
d. Przedstawianie wniosków zarządowi w sprawach działalności Stowarzyszenia
e. Uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
f. Żądanie w uzasadnionych okolicznościach zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie
artykułu XXVIII Statutu, p. 2c.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ XXXIV.
Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a. Nieruchomości
b. Ruchomości
c. Fundusze
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. Wpisowe i składki członkowskie
b. Dotacje i subwencje
c. Darowizna, zapisy, itp.
d. Dochody z działalności Statutowej
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§ XXXII.

§ XXXV.
1.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd z tym, że: Stowarzyszenie
może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego.
2. Cała nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na prowadzenie działalności pożytku
publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej w stosunku do społeczeństwa.
3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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”.
4. Stowarzyszenie zabrania przekazywania jego majątku na rzecz 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.
5. Stowarzyszenie zabrania 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
wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ XXXVI.
1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają: Przewodniczący jednoosobowo lub
dwóch członków Zarządu łącznie albo osoba upoważniona przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Do ważności pism i dokumentów Zarządu wymagany jest podpis Przewodniczącego jednoosobowo lub
dwóch członków Zarządu łącznie albo osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe - tryb rozwiązania Stowarzyszenia.
§ XXXVII.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjąć może wyłącznie Walne Zgromadzenie
- zgodnie z ustaleniami artykułu XXIX, p. 9
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne
Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

Strona6

Warszawa, dn. 17.10.2016r.

