
Statut Stowarzyszenia „NESTOR”

Rozdz. I

Postanowienia ogólne

§1. 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę NESTOR, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wałbrzychu.

§3.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną osób fizycznych, która po zarejestrowaniu przez Sąd 
Rejestrowy uzyskuje osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie po zarejestrowaniu działa na  podstawie przepisów odnoszących się  do 
stowarzyszeń: 

1. ustawa z dnia  7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz.104 z 
późniejszymi zmianami);    

2.ustawa z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. 
Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami);

3.  niniejszego statutu.

§5.

Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, potrzebny dla wykonywania zadań 
statutowych

§6.

Stowarzyszenie opiera się na pracy  społecznej członków i wolontariuszy. Może też zatrudniać 
pracowników do wykonywania zadań statutowych;

1.wolontariusz wykonuje pracę na zasadach określonych w porozumieniu, zawartym ze 
Stowarzyszeniem,

2. pracownikiem  może być członek Stowarzyszenia lub osoba do niego nienależąca. Zawiera się z nim
umowę pisemną.
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§7.

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem, prowadzącym działalność nieodpłatnie na rzecz  
osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w tym osób niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność w zakresie sfery zadań publicznych i jest to 
działalność na rzecz wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację materialną lub rodzinną grupy 
osób wymagających opieki w placówkach instytucjonalnych pomocy społecznej.

3. Stowarzyszenie nie ma prawa udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych 
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w zwiąku małżeńskim 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. Stowarzyszeniu nie wolno przekazywać swojego 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 ma zakaz 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 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§8.

 Stowarzyszenie korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Domu Seniora-Rusinowa w Wałbrzychu ul. 
Osiedle Górnicze19A  oraz  DDP w Wałbrzychu ul. Kasztelańska 7.

§9.

Stowarzyszenie  może prowadzić działalność , z której dochód będzie przeznaczony wyłącznie na cele 
statutowe.

§10.

Stowarzyszenie zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej , zamieszkałych w kraju i za granicą

§11.

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
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Rozdz. II

Cele i metody działania

§1.

Do głównych celów Stowarzyszenia należą:

1. niesienie bezinteresownej pomocy ; szczególnie z ukierunkowaniem na osoby w podeszłym wieku i
przewlekle chore;

2. podejmowanie działań, zmierzających do  rozwijania więzi społecznych między mieszkańcami 
Domu Seniora-Rusinowa, Dziennego Domu Pomocy  oraz między nimi i przedstawicielami młodszego 
pokolenia;

3. inspirowanie do działalności na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych;

4.aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta Wałbrzycha;

5. działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej Domów;

6. poprawianie warunków bytowych mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników 
placówek wsparcia dziennego w Wałbrzychu;

7.przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i samotnych;

8.doskonalenie usług, świadczonych przez placówki pomocy społecznej miasta Wałbrzycha;

9.wspieranie zadań, realizowanych przez pracowników placówek pomocy instytucjonalnej , ze 
szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji oraz dostępu do rekreacji;

10.wspieranie życiowej i społecznej aktywności mieszkańców placówek pomocy społecznej;

11.propagowanie idei wolontariatu i działalności charytatywnej;

12.podejmowanie działań, zmierzających do likwidacji barier, utrudniających funkcjonowanie 
osobom starszym, schorowanym i przewlekle chorym w środowisku lokalnym;

13.realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej zleconych przez jednostki samorządu 
terytorialnego;

14.nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi;

15. szkolenie i doskonalenie członków Stowarzyszenia

16. prowadzenie i podejmowanie innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§2.

Metody dzialania:

1. dokumentowanie działalności Stowarzyszenia;
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2.publikowanie osiągnięć na stronie internetowej;

3. aktywizowanie członków Stowarzyszenia  i mieszkańców Wałbrzycha przy podejmowaniu 
zaplanowanych działań;

4.pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;

5.organizowanie różnych form aktywności dla osób starszych i niepełnosprawnych;

6.współpraca z instytucjami, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, celem wymiany 
informacji, doświadczeń i uzyskania pomocy, również  materialnej;

7.współpraca i wzajemna pomoc między członkami Stowarzyszenia.

Rozdz.III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§1 .

 Członkowie:

1. Stowarzyszenie zrzesza osoby, akceptujące jego statut i  realizujące  cele. 

2. Członkiem może być każdy pełnoletni obywatel  Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do Stowarzyszenia można przystąpić, składając pisemną deklarację i gotowość czynnego udziału w 
działalności stowarzyszenia.

4. O przyjęciu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

5. Członkowie dzielą się na;

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

6. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność 
członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek minimum trzech członków 
Stowarzyszenia

7. Członkiem wspierającym może zostać osoba wspierająca działalność Stowarzyszenia, deklarująca 
akces. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§2.

 Członek ma prawo do:

1. wybierania i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
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2.uczestnictwa we wszystkich projektach, realizowanych przez Stowarzyszenie.;

3. zgłaszania wniosków, dotyczących planowanych działań oraz zmian w statucie.

§3.

 Członek  ma obowiązek:

1. realizować cele statutowe;

2. przestrzegać  postanowień statutu i uchwał władz;

3. regularnie opłacać składki;

4.aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;

5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§4.

 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.złożenia pisemnej rezygnacji-oświadczenia woli;

2. zalegania z płaceniem składek członkowskich przez kolejne 6 miesięcy;

3. wykluczenia przez Zarząd na drodze uchwały ( np. wskutek nieprzestrzegania statutu, popełnienia 
czynu niegodnego członka Stowarzyszenia, działalności na jego szkodę);

4. śmierci członka.

§5.

Członkowie wpłacają składki wg zasad , określonych  uchwałą na posiedzeniu Walnego Zebrania, z 
ewentualnymi późniejszymi zmianami.

§6.

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu 
odwołanie do Walnego Zebrania  w terminie 30 dni od otrzymania uchwały, za pośrednictwem 
Zarządu. 
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Rozdz.IV

Władze Stowarzyszenia

§1.

Do władz należą:

1. Walne Zebranie Członków, na czele którego stoi przewodniczący;

2. Zarząd, składający się z co najmniej 3-5 osób; prezesa, sekretarza, skarbnika i członków;

3. Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą 3 osoby- przewodniczący, dwóch członków.

§2.

Zarząd i Komisja Rewizyjna są władzami wybieralnymi. Ich kadencja trwa 3 lata, a wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

1.Członkowie wybierani do władz mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczona liczbę kadencji. 

2. Członkowie sprawują funkcje nieodpłatnie, ale mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

§3.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 
połowy   członków. W przypadku równowagi decyduje głos przewodniczącego.

§4.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

1. Zebranie zwyczajne zwoływane jest obowiązkowo raz w roku przez Zarząd, który podaje  miejsce i 
termin obrad do wiadomości 14 dni przed datą zebrania poprzez wywieszenie zawiadomienia w 
miejscu zwyczajowo przyjętym.

2. Zebranie nadzwyczajne może odbyć się z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny 
wniosek do Zarządu co najmniej połowy członków. Zarząd zwołuje je nie później niż 30 dni od daty 
wpłynięcia wniosku. Termin podaje się do wiadomości co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą.

3. Do podjęcia uchwały wymagane jest quorum. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 
głos przewodniczącego ( który ma takie same prawa co do głosowania jak pozostali członkowie).

4. W sprawach personalnych głosowania są tajne.

5. Do  kompetencji  Walnego Zebrania należą:

- określanie kierunków działania Stowarzyszenia;

- uchwalanie zmian w statucie;
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- wybór i odwoływanie władz;

-udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

-uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

- rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków;

- podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady;

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślania z listy członków

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozporządzeniu pozostałym majątkiem oraz 
powołanie Komisji Likwidacyjnej.

§5.

Posiedzenia Zarządu- zwoływane przez prezesa-  odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 
raz na kwartał. Do zadań Zarządu należą:

1. realizacja celów Stowarzyszenia;

2.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3. sporządzanie budżetu;

4.przygotowanie planu pracy;

5.sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia;

6.zwoływanie Walnego Zebrania;

7. przyjmowanie i wykreślanie członków;

8.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

9.zatrudnianie osób celem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;

10. podejmowanie innych decyzji, nie należących do kompetencji pozostałych organów;

11.Do zadań sekretarza należy prowadzenie dokumentacji.

12. Do zadań skarbnika należy pobieranie składek oraz prowadzenie dokumentacji księgowo-
rachunkowej.

§6.

 Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Jej 
posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok. Do jej kompetencji należą:

1. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z kontroli ;
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2. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu;

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

4. prawo do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

§7.

W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia zmniejszy się w czasie trwania kadencji, uzupełnienie 
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż  1 osobę naraz. Zatwierdzenie nowego składu odbywa się na najbliższym 
Walnym Zebraniu.

Rozdz.V

Majątek Stowarzyszenia

§1.

Majątek stanowi ogół aktywów, uzyskanych w toku działalności. Jego źródłami są:

1. składki członkowskie;

2. darowizny i spadki;

3. odsetki z kapitału;

4. dotacje publiczne;

5. wpływy ze zbiórek publicznych, aukcji, kiermaszów;

6. wpływy z działalności statutowej;

7. inne dochody.

§2.

Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym.

§3.

W sprawach bankowo-księgowych Stowarzyszenie reprezentowane jest dwuosobowo przez prezesa i
skarbnika .

§4.

Do zawierania umów wymagane są podpisy prezesa oraz sekretarza  Zarządu.

§5.

 Dochód służy realizacji celów statutowych , a nie czerpaniu korzyści przez członków.
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§6.

Zmiany do niniejszego Statutu mogą zostać wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania Członków.
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