
STATUT FUNDACJI
Chrześcijańska Służba CharytaĘwna

oddział Lubelski

Postanowienia ogólne
§r.

1. Fundacja pod nazwą Chrześcijańska Służba CharytaĘwna Oddział Lubelski zwana dalej Fundacją,

ustanowiona przez Ćhrześcryańską 9użbę ChafiaĘwną (ChSCh), zwana dalej fundatorem, aktem

notarialnym sporządzonym przez ńotariusŻa dr Ńisława Boć w Kancelarii Notarialnej dr Wisława BoĆ,

Karolina warczat<_uańdŹiak'spóka cywilna we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 121 lokŻ07, w

dniu 6 listopada 2012 roku działa na podstawie pzepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna.

Fundacja ma osobowość prawną.
§2.

§3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

§4.
1. Terenem działalności Fundacjijest obszar Rzeczpospolitej Polskiej r prTy czym w zakresie niezbędnYm

dla właściwego realizowania celów może ona prowadziĆ działalnoŚĆ także poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja'mozó dla celów współpracy zzagranicą posługiwaĆ się tłumaczeniem nazwy w wybranYch

językach obcych.

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

Cele i zasady działania Fundacji

§6.
Celami Fundacjijest prowadzenie szerokiej działalnoŚci dobroczynnej w szczegÓlnoŚci nakierowanej na

pomaganie w iozwolu indywidualnych osób jak równiez całch społeczeństw w Polsce jak i zagranicą.

bonaoto celem Fundacji jest prowadzenie pomocy w zapewnieniu zdrowia, edukacji, zywnoŚci oraz

promowaniu i sĘmulowaniu przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym mając

na uwadze godńość 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 i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz

wyrównywania szans Ęch rodzin i osób;
ż, diiałalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;
3. prowadzenie działalnoŚci chafiaĘwnej;
4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskoŚci oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. prowadzenie działalności na rzecż mniejszoŚci narodowych i etnicznych oraz języka

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

społecznej osób niepełnosprawnych ;

prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
działalność na ęecz promocji zatrudnienia i aĘwizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrozonych zwolnieniem z plaq,r

9. prowadzenie działalności na rzecż równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. prowadzenie działalności wspomagającej przedsiębiorczoŚĆ i sĘmulującej rozwój gospodarczy;
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12. realizowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;

13. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa/ upowszechniania
i ochrony praw dziecka;

14. organizowanie pomocy ofiarom katastroĘ klęsk zywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w
kĘu iza granicą;

15. ratownictwo i ochronę ludnoŚci;
16. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
17, działalnośc na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspołpracy między

społeczeństwami;
18. organizowanie róznych form turysĘki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodziezy;
19, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy izagrozonych

zwolnieniem z pracy oraz prowadzenia działalności stymulującej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
pzedsiębiorczości;

20. prowadzenie działalności w zakresie poządku i bezpieczeństwa publicznego oraz pzeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym;

21. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
22, upowszechnianie oraz ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

prowadzenie działań wspomagająrych rozwój demokracji;
23. promoQę i organizadę wolontariatu;
24. działalnoŚć w zakresie nauki, szkolnictwa vlyższego, edukacji, oświaĘ iwychowania;
25. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
26. prowadzenie działalności na rzecz kombatantów iosób represjonowanych;
27, realizowanie zadań z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego;
28, prowadzenie działalnoŚci na rzecż organizaqi pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20O3r. o pozytku publicznym io wolontariacie (Dz.U.2003
nr 96 poz,B73 z poźn.zm.) w sfeze prowadzonych przez nie zadań publicznych.

§8.

1. DziałalnoŚĆ określona w § 7 moze być prowadzona jako działalność pozytku publicznego
nieodpłatna i działalność odpłatna zgodnie z decyzjami Zarządu Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (Ęsiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania,

§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szcząólności z:
1) Ofiar pienięznych i w natuae,
2) Spadków, zapisów, idarowizn krajowych i zagranicznych,
3) Dochodów zimprez izbiórek pub|icznych,
4) Subwencji i dotacji pochodzących od kĘowych i zagranicznych organów administracji publicznej

oraz ins§rtucji koŚcielnych, społecznych, osób prywatnych, przedsiębiorstw i organizacji,
5) Z nieruchomoŚci i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu Ęm majątkiem;
6) Dochodów z działalności odpłatnej,
7) Odsetek bankowych
B) Innych źrodeł,

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, atakJle sprawującym nadzor i kontrolę nad działalnoŚcią Fundacji.
2. Rada jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie

wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru pży c4m członkowie Rady:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawaĆ z nimi w związku małzeńskim,

we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub podległości słuzbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyŚlne Ścigane z oskarzenia

publicznego lub pnestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z §rtułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów

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

Przewodniczącego oraz Sekretaza, powoływanych na pięcioletnią, wspólną kadencję.
4, Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego oraz Sekretarza, powołuje i odwołuje Fundator. W skład

Rady nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyŚlne Ścigane
z oskażenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania, upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci jej członka.

6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawaĆ z nimi w związku
małzeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległoŚci
słuzbowej.

7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Rady
stosunku placy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub tnvania stosunku pracy.

B. Pzewodnicząc,y Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.

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

zgłoszony na piśmie. Przewodniczący Rady może upowaznić innego członka Rady do zwołania
posiedzenia Rady.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów
decyduje głos Pzewodniczącego,

4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się pzy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji,

§ 14.
Do zadań Rady nalezy w szczególności:
1) PowoĘwanie i odwoływanie członków Zarządu.
ż) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zanądu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3) Ocena pracy Zarządu, pzyjmowanie 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) Rozpatrywanie wniosków, planów i sprawozdań Zarządu doĘczących działalności i rozwoju

Fundacji.
8) Zatwierdzanie na wniosekZarządu planów inwestycyjnych Fundacji,
9) Podejmowanie na wniosekZarządu decyzjio połączeniu z inną Fundacją lubo likwidacji Fundacji.

§ 15.
Rada w celu wykonania swych zadańjest uprawniona do:
1) Ządania od Zanądu przedstawienia wszelkich dokumentów doĘcząrych działalności

Fundacji.
2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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§ 16.
1. Fundacja nie udziela pożyczek, ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do

swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskim.
2. Fundacja nie moze przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub

pracowników oraz osób im bliskim, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich,
w szczególnościjeze|i przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób tnecich, chyba
ze to wykozystanie bezpoŚrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach 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 uwaza się osoby pozostające w związku małzeńskim, we wspólnym pozyciu albo
w stosunku 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

§ 17.
L Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż tzech członków, w tym zPrezesa,

powoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwaĘ podjętej zwykłą większością głosów na
czteroletnią, wspólną kadencję.

2, Funkcję członka Zarządu można pełniĆ pzez więcej niż jedną kadenQę,
3. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem

kadencji w drodze uchwaĘ podjętej zwykłą większością głosów członków Rady.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskażenia publicznego lub paestępstwo skarbowe.

§ 18.
I. Zarząd kieruje działalnoŚcią Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Do zadańZarządu nalezy w szczególności:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątz;
ż) wykonywanie uchwał Rady;
3) kierowanie biezącą działalnoŚcią Fundacją;
4) przygotowywanie wniosków w sprawie twozenia jednostek organizaryjnych;
5) informowanie członków Rady o wszystkich wazniejszych wydarzeniach oraz

konsultowanie z nimi wazniejszych inicjaĘw i działań;
6) informowanie członków Rady oraz Fundatora o biezącej sytuacji finansowej Fundacji na

każde żądanie Fundatora lub członka Rady, zatrudnianie izwalnianie pracowników, w
tym kierowników ośrodkówl oraz ustalanie zakresu ich obowiązków;

7) koordynowaniedziałalnościjednostekorganizaryjnychFundacji;
B) prowadzenie dokumentacji podejmowanych w toku bieżącej działalności Fundacji

decyzji oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia 7arządowi;
9) składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności pzed Radą;
10) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
11) uchwalanie regulaminów;
tZ) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
13) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji;
L4) podejmowanie deryzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych

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

nadawanie im regulaminów;
t7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, oraz likwidacji Fundacji.
18) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w sprawach majątkowych o

wańoŚci przekraczającej jednorazowo dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia
za pracę wedle pzepisów obowiązujących na dzień dokonania czynności, lecz nie
wyższej n iz pięĆdziesięciokrotnoŚć tego wynag rodze n ia .
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3, ąarząd może odbywać swoje posiedzenia w kazdym miejscu iczasie.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większoŚcią głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Larządu,

5. o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie7arządu,

6. posiedzeniaZarządu są'wazne/ jezeli uczestniczy w nich co najmniej dwóch członków Zarządu,

7. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa,

B. posiedzeniaZarządu mogą Óaoye się przy wykorzystaniu elektronicznych Środków komunikacji.

9. Zanąd.or" pońołwaZ'pełnomocnikó* do kierowania wyodrębnioną sferą spraw naleŻąrych do

zadań Fundacji.
Lo, Zarząd co ,o[u, do końca lutego, zobowiązany jest przedkładaĆ Radzie Roczne Sprawozdanie z

działalności Fundacj i.

11, Do dokonania czyńności prawnych, których skutkiem jest |ub moze byĆ powstanie zobowiązania

Fundacji w wysokości przekraczającej kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), konieCzne jest

uzyskańie przez ąarząd uprzedniej zgody Fundatora, wyrazonej w formie pisemnego oŚwiadczenia

lub uchwały.

Sposób Reprezentacji

§ 19.
1. Reprezentacja oraz prowadzenie spraw Fundacji nalezy 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 zanądu prezes Zarządu Fundacji

działa na podstawie upówazńiaiącej uchwaĘ Rady Fundacji, a w sprawach majątkowych okreŚlonych

w art. 18 ust 2 pkt tB -Zarządu Fundacji.
3. Do spraw mająikowych przeliraczających zakres zwykłego zarządu nalezą czynnoŚci prawne/ których

skutkiem jesl 
-luu 

może być powsianie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o waftoŚci

pnekraczającej kazdorazowo kwotę pięćdziesięciokrotnoŚcj minimalnego wynagrodzenia za pracę

wedle przlpisów państwowych obowiązujących na dzień dokonania czynnoŚci, z vryłączeniem

składania wniosków o doiinansowanie do wszelkich podmiotów, niezaleznie od wysokoŚci

wnioskowanej kwoĘ.
4. prezes Zarządu moze upowaznić w formie pisemnej inną osobę do występowania w imieniu Fundacji,

zmiana statutu

§ 20.
1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada, za uprzednią zgodą Fundatora, wyraŻoną na piŚmie.

2, Zmiany statutu Fundacji dokonywane mogą byĆ z własnej inicjatywy Rady lub na wniosek Zarządu

lub Fundatora.
3. Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwaĘ Rady, podjętej większoŚcią kwalifikowaną Żl3 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 iodwołuje Fundator.

s 22.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na działalnoŚĆ

zbliżoną do celów Fundacji,
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