
STATUT FUNDACJI
Chrześcijańska Służba Charytatywna

oddział Mazowiecki

Postanowienia ogólne
§1.

1. Fundacja pod nazwą Chześcijańska Służba CharytaĘwna Oddział Mazowiecki z mozliwoŚcią

uzywańa ,rótu, chsĆh oddział Mazowiecki lub Oddział Mazowiecki ChSCh, zwana dalej Fundacją,

ustanowiona przez Chrześcijańską Słuzbę ChafiaĘwną (ChSCh), zwana dalej fundatorem, aktem

notarialnym sporządzonym §rrez ńotariusŹa dr Ńisława Boć w Kancelarii Notarialnej dr Wisława BoĆ,

Karolina warczak-r,łańdźiak'spóka cywilna we Wrocławiu, ul. Powstańców Sląskich nr 121 lok 207, w

dniu 15 luĘ 2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu,

2. Fundacja jest apoliĘczna,

§2.
Fundacja ma osobowość prawną.

§3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa,

§4.
1. Terenem działalności Fundacjijest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym

dla właściwego realizowania celów moze ona prowadziĆ działalnoŚĆ także poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Fundacja'moró dla celów współpracy zzagranicą posługiwaĆ się tłumaczeniem nazwy w wybranych

językach obcych,

§5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§6,
Celami Fundacji jest prowadzenie działalnoŚci chafiatywnej, wspierającej zdrowie, edukację,

zapewnienie pomocy osobom potrzebującym oraz promowanie i sĘmulowanie przedsiębiOrCzOŚci, a

także przeciwdziałanie patologiom społecznym, mając na uwadze godnoŚĆ każdej osoby ludzkiej bez

względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania,

§7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom

wyrównywania szans Ęch rodzin i osób;
2. działalność na rzecz integracji i reintegracji

wykluczeniem społecznym;

i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz

zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych

3, prowadzenie działalności charytafinej;
4, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskoŚci oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu rowej;

5. prowadzenie działalności na rzecz mniejszoŚci narodowych i etnicznych oraz języka

regionalnego;
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych;
7, prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
8. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i akĘwizacji zawodowej osób pozostających bez

pracy i zagrożonych zwolnieniem zprac.l}
9. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalność na rzecz osób w wieku emefialnym;
11. prowadzenie działalnościwspomagającej przedsiębiorczoŚĆi stymulującej rozwój gospodarczy;

12, realizowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
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13,

14.

prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, uPowszechniania

i ochrony praw dziecka;
organizowanie pomory ofiarom katastroĘ klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w

kraju i za granicą;
15. ratownictwo i ochronę ludnoŚci;

16, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
77, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wsPÓłpracY międzY

społeczeństwami;
18, organizowanie rożnych form turysĘki i kĘoznawstwa o.razWpoczynku dzjeci i młodzieŻY;

r9. prómocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostająrych bez pracry izagroŻonYch

zwolnieniem z pracy oraz prowadreńia działalności stymulującej rozwój gospodarczy, W tym rozwói

pzedsiębiorczości;
20. prowadŻenie działalności w zakresie poaądku i bezpieczeństwa publicznego oraz Przeciwdziałania

uzaleznieniom i patologiom społecznym;
21. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

ż2, upowszechnianie ońi ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŻe

prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;
23, promocję i organizację wolontariatu;
ż4, działaliość w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oŚwiaty i wychowania;

25. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
26. prowadzenie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
27. realizowanie zadań z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

28. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa

w aft. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pozytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2003

nr 96 poz,873 z poźn,zm.) w sferze prowadzonych przez nie zadań publicznych.

§8.

1. Działalność określona w § 7 moze być prowadzona jako działalnoŚĆ pozytku publicznego

nieodpłatna i działalność odpłatna zgodnie z deryzjami zauądu Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz załozycielski w kwocie 1000 zł (Vsiąc złotych) oraz inne mienie

nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

Dochody Fundacji pochodziĆ mogą w szczególnoŚci z:

1) Ofiar pienięznych iw naturze,
2) Spadków, zapisów, i darowizn krajowych i zagranicznych,
3) Dochodów zimprez i zbiórek publicznych,
4) Subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej

oraz ins§ltucji kościelnych, społecznych, osób prywatnych, przedsiębiorstw i organizacji,
5) Z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własnoŚĆ oraz z obrotu Ęm majątkiem;

6) Dochodów z odpłatnej działalności pozytku publicznego,
7) Odsetek bankowych

Władze Fundacji

§ 11.
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
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Rada Fundacji

§ 12.
1. Rada jest organem stanowiącym, a także sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnoŚcią Fundacji,

2. Rada jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie

wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru przy czym członkowie Rady:

ri' .ie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawaĆ z nimi w związkU małŻeńSkim,' 
we *spólńym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub podległości słuzbow€j,

2) nie byli skazanl prawomocnym wyrokiem za pzestępstwo umyŚlne Ścigane z oskarŻenia

publicznego lub przesĘpstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z 

'tytułu 
pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów

związanych z uczestnictwem w pracach Rady.
3. Rada łłada się z nie mniej niż jednego i nie więcej niz dziewięciu członków, W tym z

przewodniczącego oraz Sekretarza, powoływanych na pięcioletnią, wsPÓlną kadencję,

4. Członków nady, 
-w 

tym jej przewodniczącego oraz Sekretarza, powołuje i odwołuje Fundator. W skład

Rady nie mogą wchoaiiĆ osony skazane pra*omocnym wyrokiem za przestępstwo umyŚlne Ścigane

z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Radzió ustaje w przypadku odwołania, upĘwu kadencji, pisemnej rezygnacji z

członkostwa lub śmierci jej członka.
6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawac znimi w związku

małzeńskim, we wspólnyń pozyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub PodległoŚci
służbowej.

7,W razie §owołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka RadY

stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na

czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

B. przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrzoraz zwołuje iprzewodniczy

zebraniom Rady.

§ 13,
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku,
2. Radę zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjaĘwy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora,

zgłoszony ńa piśmie. Przewodniczący Rady może upowaznić innego członka Rady do zwołania

posiedzenia Rady.
3, h.ada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większoŚcią głosów; w razie równej liczby głosów

decyduje głos Przewodniczącego.
+, posiedŹeń naay mogą odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych Środków komunikacji,

§ 14.
Do zadań Rady nalezy w szczególności:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3) ocena praa1 Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu i udzielanie członkom

Zarządu absolutorium,
4) Kontrolowanie biezącej działalnoŚci Zarządu,
5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6) Nadzór nad działalnością Fundacji.
7) Rozpatąnłlanie wniosków, planów i sprawozdań 1arządu dotyczących działalnoŚci i rozwoju

Fundacji.
B) Zatwierdzanie na wniosek7arządu planów inwesĘryjnych Fundacji.
9) podejmowanie na wniosekZarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15.
Rada w celu wykonania swych zadańjest uprawniona do:

1) Ządania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów doĘczących działalnoŚci

Fundacji,
2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontrolifinansowej Fundacji.
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§ 16.
1. Fundacja nie udziela pożyczek, ani nie zabeŹpiecz,a zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do

swoich-członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskim,

2. Fundacja nie mozelzerazywić swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub

pracońników oraz' osób 
'im 

bliskim, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich,

w szczególnościjeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacji nie móze w}korzystywać swojego majątku na żea" swoich członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób tzecich, chyba

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na zasadach innych, niż w stosunku do osób tęecich lub Po

c"nucń wyzszych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej

członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,

5. Za osoby bliskie uważa Śię ÓsoUy pozostające w związku małżeńskim, we ws$lnym pozyciu albo

w stosuńku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia albo osoby związane z §Ąułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zarząd Fundacji

§ L7.
I. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niz jednego i nie więcej niż tzech członków, w tym z Prezesa,

powoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwaĘ podjętej zwykłą większoŚcią głosów na

czteroletnią, wspólną kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełniĆ przez więcej niż jedną kadencję,

3.Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą byĆ odwołani pzez Radę przed upływem

kadencji w drodze uchwaĘ podjętej zrykJąwiększością głosów członków Rady,

+, Za osóby bliskie uważa się osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia albo osoby związane z ĘĄułu pzysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 18,
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu nalezy w szczególności:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2) wykonywanie uchwał Rady;
3) kierowaniebiezącądziałalnością Fundacją;
4) przygotowywanie wniosków w sprawie twozenia jednostek organizacyjnych;
5) informowanie członków Rady o wszystkich wazniejszych wydarzeniach oraz konsultowanie z

nimi wazniejszych inicjatyw i działań;
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w tym kierowników oŚrodków, oraz ustalanie zakresu

ich obowiązków;
7) koordynowanie działalności jednostek organizaryjnych Fundacji;
B) prowadzenie dokumentacji podejmowanych w toku biezącej działalnoŚci FundaQi decyzji

oraz przedkładanie ich do zatwierdzen ia Zarządowi;
9) składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przed Radą;

10) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
11) uchwalanie regulaminów;
12) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
13) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji;
14) podejmowanie deryzji we wszelkich sprawach nie pzekazanych do kompetencji innych

organów;
15) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
16) tworzenie, pzekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie

im regulaminów;
17) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji| oraz

likwidacji Fundacji;
18) wyrażańie zgody na dokonywanie czynności prawnych w sprawach majątkowych o waftoŚci

pzekraczającej jednorazowo dziesięciokrotnoŚĆ minimalnego wynagrodzenia za pracę wedle
przepisów obowiązujących na dzień dokonania czynnoŚci, lecz nie wyzszej niż
pięćdziesięciokrotność tego wynag rodzen ia.

1.

ż,
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3.
4,

5.
6.
7,
B.
9,

zarząd moze odbywać swoje posiedzenia w każdym miejscu iczasie.
1arząd podejmuje deorjó na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większoŚcią głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,
o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu.
posiedzenia Zaządu są wazne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej dwóch członków 7arządu.

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.
posiedzenia Zarządu mogą ÓaUyć się przy wykorzystaniu elektronicznych Środków komunikacji.

Zarząd może powoływaĆ pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw naleŻących do

zadań Fundacji.
IO. Zarząd co ,oku, do końca lutego, zobowiązany jest pzedkładaĆ Radzie Roczne Sprawozdanie z

działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19.
1. Reprezentacja oraz prowadzenie spraw Fundacji należy do prezesa Zarządu Fundacji,

2. oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji składa samodzielnie prezes Zarządu Fundacji, Przy
czym w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu prezes Zarządu Fundacji

działa na podstawie upóważniającej uchwały Rady Fundacji, a w sprawach majątkowych okreŚlonych

w art. 18 ust 2 pkt. LB - Zarządu Fundacji.
3. Do spraw maiątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu należą czynnoŚci prawne/ który9h

skutkiem ;eŚt' tuo 
'może 

być powstanie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wańoŚci

przekraczającej każdorazowo kwotę pięćdziesięciokrotnoŚcj minimalnego wynagrodzenia za pracę

wedle przópisów państwowych obowiązujących na dzień dokonania czynnoŚci, z wyłączeniem

składanla wniosków o dońnansowanie do wszelkich podmiotów, niezależnie od wysokoŚci

wnioskowanej kwoty.
4. prezes Zarząd,u moze upowaznić w formie pisemnej inną osobę do występowania w imieniu Fundacji.

zmiana statutu

§ 20.
1, Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
ż,Zmiana statutu Fundlcji wymaga uchwaĘ Rady, podjętej większoŚcią kwalifikowaną 2l3 głosów

członków Rady.

Likwidacja Fundacji

§21
1, Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada,

§ 22.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada na wniosek 1arządu większoŚcią kwalifikowaną 2l3 głosów

członków Rady.

§ 23.
Środki finansowe i majątek pozostaĘ po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na działalnoŚĆ

zblizoną do celów Fundacji.
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Boquslaw Balut
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