
 
Regulamin Stowarzyszenia zwykłego 

Dorosłe Anioły.. 
 
 
1.Stowarzyszenie nosi nazwę  Dorosłe Anioły i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo 
o stowarzyszeniach. 
4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.       
5.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Mała Wieś. 
7.celem działania  stowarzyszenia jest ;                                                             
 
1)Integracja środowiska lokalnego;                                                                                                                                
2)Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań 
edukacyjnych i wychowawczych;                                                                                     
3)Kształtowanie postaw pro-kulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;  
4)Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania 
barier mentalnych szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych;      
5)Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;   
6)Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;                                                             
7)Propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie talentów;                                           
8)Umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach niepełnosprawnych;                                                                                                                                                                    
9. Konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie 
uzdolnionych.                                                                                                                    
10)Działalność samopomocowa, szkoleniowa i doradcza, inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu 
zgromadzenia środków finansowych na działalność z regulaminu stowarzyszenia;                          
11)Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;     
12)Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych;                                             
13)Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;          
14Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania 
integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych;                                                        
15.Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z niepełnosprawnością … 
 
8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: ; 
 
1) Prowadzenie działalności kulturalnej,edukacyjnej oraz organizowanie działalności rehabilitacyjnej wśród osób 
niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
2)Prowadzenie grup  wsparcia 
3)Organizowanie i promocja wolontariatu 
4)Działanie na rzecz włączania społecznego osób niepełnosprawnych 
5)Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych oraz innych wyjazdów dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin  oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
6)Organizowanie pomocy  psychologicznej,  pedagogicznej, prawnej,  medycznej, materialnej 
7)Organizowanie kursów, warsztatów, odczytów, konferencji. 
8)Kształcenie specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
9)Współpraca z urzędami w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
10)Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 
 
 
9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i  



niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 
 
* ilość celów i sposobów ich realizacji może być dowolna. 
 
 
 
10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji              o wstąpieniu do 
Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od 
otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. 
11. 1. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia. 
       2. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek: 
śmierci  członka, 
złożenia  przez  członka  Zarządowi  pisemnego  oświadczenia                           o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia. 
       3. Skreślenia  z  listy  członków  dokonuje  Zarząd Stowarzyszenia. 
4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje  z powodu: 
nie-wykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  władz Stowarzyszenia, 
podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia, 
działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,   
niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej .6. miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w 
działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej .6. miesięcy. 
5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania 
Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem 
Zarządu. 
12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 (czterech ) członków i wybierany jest przez Założycieli. W skład Zarządu 
wchodzi Prezes Zarządu,Wiceprezes,Sekretarz i skarbnik . 
1)Na funkcję Prezesa wybiera się z obecnych na zebraniu 
2) Zarząd powołuje się do czasu rezygnacji z kadencji 
13. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu 
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie zarządu. W trybie tym nie można 
powołać więcej niż połowy składu organu. 
 
 
14. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. 
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu. 
3. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów  obecnych  na zebraniu  * 
15. Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności. 
2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia. 
4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa. 
5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia. 
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu 
majątku Stowarzyszenia. 
8. Zwoływanie Zebrań Członków. 
9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 
16. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis 
Prezesa.* 
17.  Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga 
uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do 
dokonania tych czynności. 
18. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są 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, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub 
zawarcie innej podobnej umowy; 



5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł. 
 
19. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania Członków zarządu 
podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków.* Podejmując uchwałę o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków zarządu wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie 
pozostałego majątku Stowarzyszenia. 
20.Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). 
Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze 
świadczoną pracą. 
21.Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze. 
22. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1)darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i prywatnej, zbiórki publicznej, ze 
sponsoringu, 
2) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 
3)składki członkowskie, 
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
5) kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zbiórki publiczne 
6)Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
23.Członkowie zarządu,wolontariusz, osoby biorące udział w realizacji zadań stowarzyszenia mają prawo do 
zwrotu poniesionych kosztów związanych z zadaniami. 
 
 

                                         …………………………………………................................. 
(podpisy wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia) 

 
 


