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STATUT

Chrześcij ańskiej Służby Charytatywnej

RozdziałI - Przepisy ogólne

Art. 1. Chrześcijańska Służba Charytatywna (zwana dalej ChSCh) jest organizacją
dobroczynną, zrzeszającąludzi dobrej woli bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodo-
wość, płeć, wiek czy rasę, pragnących realizować chrześcijańską powinność słuZenia innym.

Art.2. 1. ChSCh działa na podstawie przepisów powszechnie obowiąnljących ustaw
oraz niniejszego Statutu.

2. ChSCh jest organizacją pożytku publicznego.

Art.3. ChSCh posiada osobowość prawną.

Art. 4. 1 . Terene m działaniaChSCh jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2, ChSCh moze prowadzić swoją dzińalność także poza granicami kraju,

3. Siedzibą ChSCh jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 5. 1. Reprezentacja oraz prowadzenie spraw ChSCh należy do dyrektora ChSCh.

2, Oświadczenia woli w imieniu i na rzecz ChSCh składa samodzielnie dyrektor ChSCh,
przy czym w sprawach majątkowych przekaczających zakres zwykłego zarządu dyrektor działa
na podstawie upowazniającej uchwĄ Rady ChSCh, a w sprawach majątkowych określonych
w art. 18 pkt 9 - Zarządl ChSCh.

3. Do spraw majątkowych przeŁłaczających zakres zwykłego zarządu należą czynności
pfawne, których skutkiem jest lub może być powstanie zobowiązania lub rozporządzenie prawem
o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę wedle przepisów państwowych obowiązujących na dzień dokonania czynności,
z wyłączeniem składania wniosków o dofinansowanie do wszelkich podmiotów, niezaleznie
od wysokości wnioskowanej kwoty.

4. Dyrektor może upoważnić w formie pisemnej inną
ChSCh.
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Rozdział II - Cele i środki działania

Art.6. Celem CłrŚCn jest prowadzenię dziŃalności charytatywno-opiekuńczej, mającej
na uwadze godność, jak teZ potrzeby każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie
oraz przekonania.

Art.7. ChSCh realizuje swe cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności charytatywnej w różnych jej formach;

2) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym - rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

3) podejmowanie działań w zakresię ochrony i promocji zdrowia;

4) rcalizowanię działań z za}resl ekologii i oświaty ekologicznej, ochrony zwierząt
i dziedzictwa przyrodni czę go ;

5) prowadzęnię dzińa|ności na rzecz rodziny, macierzyństwą rodzicielstwa, upow-
szechniania i ochrony praw dziecka;

6) prowadzenię działań z zakresu pomocy społecznej, w §łn pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób;

7) prowadzenie działalności na Tzecz integracji oraz reintegracji zawodowej
i społecznej osob zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8) organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbroj-
nych oraz wojen w kraju i za granicą

9) organizowanie pomocy dla osób ubogich, w tym osób pozbawionych wolności;

10) organizowanie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzię-
ci i młodzieży;

11) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bęz pracy
i zagr ożony ch zwolnieni em ot az wspoma ganie rozwoju przedsięb iorczości ;

I2) podejmowanie przedsięw zięć w zakresie przeciw działania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym:

13) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokal-
nych;

14) upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatel-
skich, a także prowadzenie dziŃań wspomagających rozwój demokracji;
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15) promocję i organizację wolontariatu;

16) prowadzenie działalnoś ci na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

I7) prowadzenie działalności narzęcz osób w wieku emerytalnyn;

1 8) prowadzenie działalnoś ci na rzęcz mniej szości narodowych i etnicznych;

19) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

ż0) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

żD pomoc Polonii i Polakom za granicą;

2ż) prowadzenie działalności na rzęcz organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art, 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
w sferze prowadzony ch przez nie zadań publicznych.

Art.8. ChSCh moze prowadzić swoją działalność statutową, w tym działalność poż$ku
publicznego, nieodpłatnie lub odpłatnie, z przeznaczeniem na nią całości przychodów.

Art. 9. ChSCh nie moze prowadzić działalności gospodarczej.

Art. 10. ChSCh możę Brłorzyć fundusze grantowe zpTzeznaczeniem narealizację projek-
tów zgodnych z celami statutowymi,

Rozdział III - Organy ChSCh

Podrozdział 1 - Rada ChSCh

Art. 11. 1. Rada ChSCh jest organem stanowiącym, a takżę sprawującym nadzor
i kontrolę nad działalnością ChSCh.

2. Rada ChSCh powołyłvana jest przez Ptadę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej Kościołem) na pięcioletnią kadencję - odpowiada-
jącą okresowi kadencji Rady Kościoła.

Art.lż. 1. W skład Rady ChSCh wchodzą:

l) przewodniczący Rady ChSCh;

2) sekretarz Rady ChSCh - będący zlrzędl zastępcą przewodniczącego;
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3) radni w liczbie nie przekraczającej dziewięciu, posiadający odpowiednie kwalifi-
kacje praktyczne lub wiedzę dotyczącądziałalności charytatlłvno-opiekuńczej.

2. Członkami Rady ChSCh nie mogą być:

l) członkowie Zarządu ChSCh i osoby pozostające z niml w związku małzeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;

2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Rady pełnią swą funkcję społecznie i mogą otrzymywać jedyrie zwrot
uzasadnionych kosztów ponoszonychw rwięku z jej pełnieniem.

Art. 13. 1. Rada ChSCh odbywa swe posiedzenia co najmniej dwarazy do roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, wyznaczając zarazem datę i miejsce
obrad, Moźe on równieź upowaznić innego radnego do zwołania posiedzenia.

3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli bierze w nim udziŃ co najmniej połowa jej
członków.

4. Rada podejmuje uchwaĘ zwyl<łą większością głosów.

5. Posiedzenie Rady moze odbyć się przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji.

Lrt.14. Do kompetencji Rady ChSCh należy:

I) nadzór oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej nad dziŃa|nością ChSCh i jej

Zarządl;

ż) wyĘczanie głównych kierunków realizacji celów ChSCh w oparciu o propozycje
i anallzy przygotowyłvane pTzez Zarząd lub dyrektora;

3) uchwalanie budżetu ChSCh oraz planów inwestycyjnych rzeczowych przel<racza-
jących wartość określoną w ar1. 5 ust. 3;

4) przyjmowanie sprawozdań Znząduz dzińalności ChSCh (w tym - wymienionych
w art.26 ust. l) oraz sprawozdań dlrektora;

5) powoływanie i odwo$wanie członków Zarządu (z wyjątkiem dyrektora ChSCh)
or az zaw ię szanie członków Zar ządtl w c ąmno ś c iach z w ażny ch p owo dó w ;

6) nadawanie i zmienianie regulaminu funduszu grantowego;

7) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przęz Zarząd lub dl,ektora
oraz podejmowanie w ich zakresie stosownych uchwał;
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8) wyńanie zgody na dokonanie czynności prawnych w sprawach majątkowych
przehaczających zakres zwykłego zarządl (art. 5 ust. 2-3).

Podrozdział2 - Zarząd, ChSCh

Art. 15. 7, Zarząd ChSCh jest organem zarządzającym ChSCh.

2. Do okresu kadencyjności Zarządu stosuje się odpowiednio art, 1 1 ust. 2,

Art. 16. 1. W skład Zarządu ChSCh wchodzą:

1) dyrektor ChSCh;

2) pozostali członkowie - w liczbie od dwóch do cźerech.

2. CzłonkiemZarządtl nie moze być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 17. L Zarząd ChSCh może odbywać swe posiedzenia w każdym miejscu i czasie.

2. Posiedzenie Zarądtl jest wazne, jeżeli biorą w nim udział co najmniej trzy osoby
z jego składu.

3. UchwĄ Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, W razie równej ich
|iczby decyduje głos dyrektora ChSCh.

4, Do posiedzeńZaruądtl stosuje się analogicznię art.13 ust. 5.

Art. 18. Do zadań i kompetencjiZarządu ChSCh należy w szczególności:

I) realizacja celów statutowych ChSCh;

2) kierowanię działalnością ChSCh;

3) wykonywanie uchwał Rady ChSCh;

4) przygotowywanie projektów budżetu ChSCh i przedkładanie go Radzie ChSCh;

5) tworzenie, przeksńńcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych ChSCh
or az nadawanie im regulaminów;

6) zatrudnianie na wniosek dyrektora ChSCh pracowników (w tym kierowników
jednostek organizacylnych), określanie zasad ich wynagradzania i premiowania,
a także ustalanie zakresów czynno ści kierowników j ednostek;

?"ĘYY,
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7) przygotowywanie wniosków, planów i sprawozdań doĘczących działalności
i rozwoju ChSCh;

8) zatwierdzanie decyzji dyrektora ChSCh w sprawach wskazanych przez Ptadę
ChSCh w odrębnej uchwale;

9) wyrńanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w sprawach majątkowych
o wartości przekraczającej jednorazowo dziesięciokrotność minimalnego wyna-
grodzenia zapTacę wedle przepisów obowiązujących na dzień dokonania czynno-
ści, lecz nie wyższej niż pięćdziesię ciokrotno ść te go wynagrodzenia.

Podrozdział 3 - Dyrektor ChSCh

Art. 19. Dyrektor ChSCh jest organem wykonawczym ChSCh.

Art. 20. 1. Kompetencje i zadania nię zastrzeżone dla innych organów ChSCh wykonuje
dyrektor.

2. Do uprawnięń i obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie ChSCh na zewnątrz;

2) wykonyrruanię uchwał Rady i Zarządu ChSCh;

3) kierowanie pracami Zarządu ChSCh i przewodniczenięjego posiedzeniom;

4) kierowanie bieżące działalnością ChSCh;

5) przygotowlrvanie założęń do projektu budżetu i przedkładanie ich Zaruądowi
ChSCh;

6) przygotowywanie wniosków w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych
ChSCh;

7) informowanię członków Zarządu ChSCh o wszystkich istofiriejszych vłydarze-
niach oraz konsultowanie z nimi ważniejszych inicjatyw i dzińań;

8) przygotowywanie wniosków do Zarządtl ChSCh w sprawach przyjmowania
i zwalniania pracowników;

9) ustalanie zakresów obowiązków poszczególnych pracowników (z wyjątkiem
kierowników j ednostek organizacyjnych);

10) podejmowanie pilnych akcji charytatlrvnych w przypadkach nie cierpiących
zrvłoki;
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1 1 ) koordynow anie dziŃalno ści j ednostek organizacyj nych ChSCh;

12) prowadzenie dokumentacji podejmowanych w toku bieżącej działalności ChSCh
de cy zji or az pr ze dkładan ię i ch do zatw ięr dzenia Z ar ządowi C h S C h ;

13) składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przed Radą ChSCh;

14) wykonywanie budźetu ChSCh.

Art.21. Dyrektora ChSCh powołuje i odwołuje Rada Kościoła.

Rozdział IV - Majątek ChSCh

Art. ż2. Na majątek ChSCh składają się:

1) ofiarypienięźne iw naturze;

2) spadki, zapisy oraz darowizny krajowe i zagraniczne;

3) dochody z imprez i zbiórek publicznych;

4) subwencje i dotacje pochodzące od krajowych i zagranicznych organów admi-
nistracji publicznej oraz insĘltucji kościelnych, społecznych, osób prywatnych,
przedsiębiorstw i organizacji;

5) dochody z nięruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność,
oTazz obrotu tym majątkiem;

6) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

7) dochody z aktywów finansowych, w tym odsetki;

8) dochody z innych żródęł.

Art.23. ChSCh dziŃaw oparciu o budZet uchwalany corocznie przez Radę ChSCh.

Art. 24. W przypadku zniesienia ChSCh jej majątek przechodzi na Kościół jako całość,
z przeznaczeniem na dziŃalność chary.taĘwno-opiekuńczą.

Art. 25. 1. ChSCh nie moze:

1) udzielać pożyczek, ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swych
członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich;
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przekazywać swojego majątku na rzecz swych członków, członków organów lub praco-
wników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczegóIności jeźeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;

wykorzystywać swojego majątku na rzeQz swych członków, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ChSCh;

dokonywać - na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzęcich albo po cenach
wryższychniż rynkowe - zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których lczestniczą
jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

2. Za osoby bliskie uważa się osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym
poźyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo osoby zvviązane z tytuŁu przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział V - Sprawozdawczość i kontrola

Art,26. l. ChSCh składa corocznie następujące sprawozdania z prowadzonej dziŃal-
ności pożytku publicznego :

2)

3)

4)

1) merytoryczne;

2) finansowe.

ż. Tręść i sposób składania sprawozdań wymienionych w
(kontroli) sprawozdań finansowych przez biegĘch rewidentów
państwowe.

3. ProtokoĘ z czynności kontrolnych opisanych w ust, 2
ChSCh.

ust. 1 oraz warunki badania
określają właściwe przepisy

dyrektor przedstawia Radzie

Art.27.1, W razie niepodlegania audytowi, o jakim mowa w ar1. 26 ust, 2, ChSCh
przedkłada sprawozdania finansowe do okresowej kontrolt niezależnemu audytorowi kościel-
nemu wyznaczonemu przez Generalną Konferencję Kościoła, względnie powołuje w tym celu
biegłego rewidenta. Art. ż6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. ChSCh podlega również okresowej - a w szczegolnych wypadkach takźę doraźnej -
kontroli merytoryczno-finansowej, prowadzonej przez komisję kontrolną wyznaczonąprzezPtadę
ChSCh. Art.Iż ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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Rozdział VI - Przepisy końcowe

Art 28. 1. Niniejizy Stątut nadany został uchwąłą Rady Kościoła z dnia 19 grudnia
2010 r. m RKż9lD(VllO.

2. Statut wchodzi w życio z dnięm uehwalenia.

Att.29, Nowelizacji §tatutu dokonano uchwałą Rady KościŃa z dnia l5.06.2al4 r.

nr RK I24NWD0I4 - zmocąobowiązującą od dnia uchwalenia.


