REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Wspólnota dla Dobrostanu. W dalszych
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ząbki.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2017 r. poz. 210).
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Cele Stowarzyszenia to:
1) Działanie na rzecz zdrowia obywateli rozumianego jako stan pełnego fizycznego,
umysłowego i społecznego dobrostanu
2) Popularyzowanie wiedzy z dziedziny prawa naturalnego, ochrony zdrowia i
środowiska, zdrowych stosunków społecznych, zdrowej gospodarki i zdrowego
pieniądza, oraz wzajemnego szacunku wśród członków społeczeństwa
3) Promocja i popieranie zdrowych sieci społecznych służących tworzeniu wspólnego
dobrostanu
4) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi likwidacją patologii w dziedzinie polityki, prawa,
ochrony zdrowia i środowiska, gospodarki, z jednoczesnym wspieraniem i tworzeniem
nowych strategii i sposobów postępowania dla wytworzenia prostego i przejrzystego
prawa, nowych zasad współpracy społeczeństwa i rozwijania gospodarki,
zapewnienia każdemu obywatelowi poczucia bezpieczeństwa i wsparcia ze strony
społeczności
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie portalu internetowego i sieci społecznościowej
2) Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez
3) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania
4) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów dla zapobiegania
patologiom i tworzenia zdrowych relacji społecznych i gospodarczych
5) Wspieranie i finansowanie działań zmierzających do budowy sieci społecznogospodarczych wdrażających zasady dobrostanu społecznego

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem.
9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstwaiciel decyzją podjętą w ciągu 21 dni od daty
złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków. Od decyzji Przedstawiciela
przysługuje odwołanie do Zebrania Członków.
10. Członek ma prawo:
1) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
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2) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
3) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie
4) Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia

przez

11. Członek obowiązany jest do:
1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
2) Przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) Regularnego opłacania składek
12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela
2) Z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
3) Z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
4) Z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy
13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty doręczenia na piśmie decyzji Przedstawiciela o ustaniu członkostwa.
Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego uchwała jest
ostateczna.
14. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków,
2) Przedstawiciel.
15. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków
stowarzyszenia.
17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje uchwały we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.
18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
1) Ustalanie kierunków działania i rozwoju
2) Wybór i odwołanie Przedstawiciela
3) Uchwalanie zmian regulaminu
4) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
5) Podejmowanie uchwały o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania
wieczystego
6) Podejmowanie uchwały o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
7) Podejmowanie uchwały o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
8) Podejmowanie uchwały o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu
do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
9) Podejmowanie uchwały o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
19. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem
Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie
Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1) Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
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2) Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
3) Zwoływanie zebrania członków
4) Powoływanie i odwoływanie członków
22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga
zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
1) Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2) Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
3) Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
4) Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy
poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
5) Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1) Składek członkowskich
2) Dotacji
3) Darowizn
4) Zbiórek publicznych
5) Spadków, zapisów,
6) Dochodów z majątku stowarzyszenia
24. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do
głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa
przeznaczenie pozostałego majatku Stowarzyszenia.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach.
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