Regulamin Członków Zespołu ANIWEL
Zespół ANIWEL to grupa osób, które aktywnie wspierają cele i działania Fundacji ANIWEL, a także korzystają ze
wspólnych kursów, seminariów, wyjazdów i innych, organizowanych przez Fundację wydarzeń na
preferencyjnych warunkach.
§ 1 Członkowie
1. Członkiem Zespołu ANIWEL może być każda osoba pełnoletnia, która jest obywatelem Polski lub
cudzoziemcem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członek Zespołu ANIWEL zwyczajny zostaje przyjęty uchwałą Zarządu po spełnieniu określonych wymagań,
to jest:
a) wypełnieniu Deklaracji i wręczeniu jej dowolnemu członkowi Zarządu w formie pisemnej lub elektronicznej,
b) uzyskaniu rekomendacji co najmniej 1 osoby będącej aktualnie Członkiem Zespołu ANIWEL - rekomendacja
może być złożona w dowolnej formie, dowolnemu Członkowi Zarządu.
W przypadku, gdy uzyskanie rekomendacji nie jest możliwe, należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej
formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony www.aniwel.pl lub przesyłany na prośbę na maila), na podstawie
którego z kandydatem skontaktuje się członek zarządu Fundacji w celu ustalenia szczegółów związanych z
przyjęciem do Fundacji.
3. Członkostwo w Zespole ANIWEL uzyskuje się decyzją Zarządu Fundacji w drodze głosowania.
4. Decyzję o przyjęciu do Zespołu ANIWEL Zarząd przekazuje kandydatowi w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Warunkiem otrzymania członkostwa jest wpłata darowizny na konto Fundacji w ciągu 14 dni od daty
otrzymania decyzji wymienionej w punkcie 4.
6. Po wpłacie darowizny, nowy członek Zespołu ANIWEL otrzymuje legitymację i koszulkę Fundacji.
§ 2 Członkostwo honorowe
1. Członkostwo honorowe zostaje nadane uchwałą Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla
Fundacji ANIWEL lub jej idei.
§ 3 Prawa i obowiązki członków
1. Każdy członek zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Zarządu Fundacji
ANIWEL.
2. Członek ma prawo do:
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- korzystania z infrastruktury i pomocy organizacyjnej Fundacji dla realizacji celów Fundacji i po uzgodnieniu z
Zarządem,
- brania udziału w spotkaniach Zespołu ANIWEL,
- zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Fundacji,
- brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację bezpłatnie lub ze zniżką - wysokość zniżki
każdorazowo ustala Zarząd,
- rekomendowania nowych Członków zwyczajnych,
- organizowania i koordynowania projektów prowadzonych w ramach Fundacji i Zespołu ANIWEL,
- dostępu do tajnej grupy członków Fundacji na Facebooku, zasobu Fundacji na Dropbox oraz innych zasobów
udostępnianych wyłącznie dla członków Fundacji.
3. Członkowie zobowiązani są do:
- przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Fundacji,
- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Fundacji,
- terminowego wpłacania darowizn w wysokości uchwalonej przez Zarząd.
4. Członek honorowy posiada wszystkie prawa Członka, ale nie posiada ich obowiązków.
5. Członkostwo ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji członka, złożonej do Zarządu,
b) opóźnień w opłacaniu darowizn, pomimo pisemnego upomnienia. Upomnienie wysyłane jest jednorazowo, po
przekroczeniu zwłoki w płatności wynoszącej 7 dni. Skreślenie następuje w drodze uchwały podjętej przez
Zarząd, w momencie, gdy opóźnienie w płatności przekroczy 30 dni,
c) skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
utraty praw publicznych,
d) wykluczenia przez Zarząd za nieprzestrzeganie regulaminu i uchwał Fundacji,
e) śmierci członka,
f) decyzją Zarządu Fundacji - Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o wykluczenia osoby z grona członków w
szczególności w przypadku:
1. rażących przykładów działania wbrew celom Fundacji,
2. niekoleżeńskiej, konfliktowej postawy wobec innych członków.
6. Skreślenie następuje w drodze uchwały Zarządu.
7. Od decyzji pozbawiającej członkostwa przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji. Odwołanie składa się w formie pisemnej lub elektronicznej dowolnemu Członkowi Zarządu.
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8. W przypadku ustania członkostwa w Fundacji, opłacone darowizny na jej rzecz nie są zwracane.

§4 Darowizny
1. Darowizny wpłacane mogą być tylko i wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe Fundacji ANIWEL:
58 1240 2887 1111 0010 8243 3942 (z tytułem wpłaty "DAROWIZNA") w formie jednorazowej wpłaty lub w
2 ratach rocznie. Informację o chęci rozłożenia darowizny na raty należy przekazać na adres e-mailowy zarządu
Fundacji - magda@aniwel.pl.
2. Wysokość darowizny, która uprawnia darczyńcę do członkostwa w Zespole ANIWEL jest ustalana raz na rok
przez Zarząd w formie Uchwały i podawana do wiadomości wszystkim członkom.
3. Dla nowych Członków Zespołu ANIWEL przyjęte zostają następujące zasady:
- w przypadku przystąpienia do Zespołu ANIWEL w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca, obowiązuje darowizna
jak za cały rok,
- w przypadku przystąpienia do Zespołu ANIWEL w okresie od 01 lipca do 31 grudnia, obowiązuje darowizna jak
za półroczną wpłatę.
- każdego nowego Członka obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa.
4. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję, co do zmiany wysokości darowizny dla
indywidualnych Członków.

Fundacja ANIWEL
ul. Dekarska 22, 02-413 Warszawa
REGON: 380056807
NIP: 522-312-35-87

kontakt@aniwel.pl
tel.: +48 660 824 475
ww.aniwel.pl
KRS 0000729362

ANEKS 1/2019

dot. wysokości darowizn dla członków zespołu ANIWEL

W 2019 roku wysokość darowizny uprawniającej do członkostwa w Zespole ANIWEL została ustalona na:
- 50,00 zł wpisowego,
- 240,00 zł za cały rok przy jednorazowej wpłacie,
- 280,00 zł za cały rok, przy rozłożeniu płatności na II raty (po 140,00zł).
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