Statut

Baptystycznej Akcji Charytatywnej
KościołaChrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdzial l
PostanoWienia ogólne
§1
Baptystyczna Akcja charytatywna KościołachżgścijanBaptysióW W Rzeczypospolitej Pol§kiej,
zwana dalej
'BAch", działa na podstawie ań, ań, 6 i 7 Ustawy z dnia 30 czeMca 1995 r o
stosunku Państwa do KościołachżeścijanBaptystów W Rzeczypo§po]]tej Polskiej, ań, 7 i ań, 42

pkt,

4 i 14

Za§adniczego Prawa Wewnetżnego Kościołachrześcijan Bapty§tóW

W

Rżeczypospolitej Polskje] oraz niniejszego §atutu,

§2

BAch jest jedostką organizacyjną KościołachżeścłanBaptystóW
zwanego dalej ,,Kościołem"iposiada osobowośćprawną,

1

,

2.
3.

W

Rzeczypospolitej Polskiej,

§3

Siedzibą BAch jest Warszawa
Terenem działania BAch jest obszal Rzeczypospolitej Polskiej.
D|a realizacji celóW statutowych BAch może prowadzić działalnośó poza granicami kraju.

Rozdzial ll
zadania BAch

§4

BAch Wypełnia misję KościołaW zakresie działalnościcharytatywnej, opiekuńczej iośWiatowoWych owawczej,

§5
Swoje zadania BAch realizuje W szczególności popżez:

1. twozenie i

2.
3,

4,
5.

6,
7,

Wspiefanie instytucji oraz inicjatyw słuźącychudzjelaniu różnych form pomocy
osobom potżebującym,
zatrudnianie
ksźałceniepracownikóW, WspółpIacownikóW
Wolonta uszy, promocję
wolontariatu,
W§zechstronną pomoc rodzinom, W szczegóiności znajdUjącym się W trudnej s}tuacji, rodzinom
Wie|odzietnym, matkom lub ojcom §amotnie Wychowującym dzieci, rodzinom dysfunkcyjnym,
organizację opieki nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi,
Współpracę z pżedstawicielami opieki społecznej, in§tytucjami państwowymi, samożądowymi,
oĘanizaąami pozażądowymi, innymi instytucjami oraz osobami,
przeprowadzanie zbiórek publicznych,
udzieJanie pomocy finansowej (W szczególnie uzasadnionych jednostkowych przypadkach),

i

i

8. działalnośćna żecz o§ób zagrożonych WyklUczeniem społecznym,
9, pżeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowanie zdrowego

§tylu

życia i aktywności fizycznej, Wraz z organizacją Wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
1o. zakładanie i prowadzenie placóWek ośWiatowych i opieuńczo-Wychowawczych,
1 1. organizację konferencji, seminarióW i kulsóW,
12,pomoc W uzyskaniu opieki medycznej,
13, organizację Wycieczek, kolonii, rajdóW, obozóW i innych form WypoczynkU.

Rozdział lll
środkimaterialne i rzeczowe BAch

§6

Na majątek BAch składają się Własne środki finansowe, nieruchomości i ruchorności,

§7
Środki BAch pochodzą W szczególności z;
1, środkóW przekazywanych pżez osoby prawne Kościoła,
2. ofiar, darowizn, spadkóW izapisóW
3- dochodóW ze zbiórek pubIicznych,
4, dochodóW z majątku ruchomego i nieruchomego oraz obrotu tym majątkiem,
5, dotacji organizacji ifunduszóW lządowych i pozarządowych,

6.

7.
8,

plzychodów z odpłatnej działalnościsiatutowej,
pżyahodów z działalnościgospodarczej,
subwencji, dotacji lub należnościokreślonych pżepisami z tytułU prowadzenia placóWek
oświatowo-Wychowawczych i opiekuńczo-Wychowawczych, oraz działalnościhumanitarnej i
charytatywno-opiekuńczej

§8

Dochody BAch przeznaczone są na finansowanie jej działalnościstatutowej olaz wspieranie
inicjatyw innych jednostek organizacyjnych Kościoła,
2- Ewidencja księgowa działalnościBAch prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi
pżez Radę Kościoła,
,|

Rozdział lv

Władze BAch

1

,

§9

Władzami BAch są Zaząd BAch oraz Rada Nadzorcza BAch.
§ 10

1, DziałalnościąBAch kieruje zażąd BAch.
2. zaząd BAch liczy od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony uchwałą Rady

3,
4.

Nadzorczej BAch.
Rada Nadzorcza BAch powołuje Preze§a Zarządu BAch,
zażąd BAch kierujejej działalnością,Do kompetenąi zalządu BAch należą W§zysikie spraWy
nie pżekazane niniejszym statutem do Właściwościinnych Władz BAch,

zażąd BAch składa corocznie Radzie Nadzorczej BAch splawozdanie z działalnościBAch
oraz sprawozdanie finansowe,
6, Do reprezeniowania BAch na zewnątż i dokon}Ąvania czynności prawnych
upowaźnieni §ą dwaj członkowie Zaż ądu BAch działąący łącznie.

W

jej imieniu

§11
organem sprawującym nadzór nad działalnościąBAch jest Rada Nadzolcza BAch,
2. Rada Nadzorcza BAch liczy od 3 do 5 osób powoływanych iodwoływanych uchwałą Rady
Kościoła,Kadencja Rady nadzolczej BAch trwa 5 lat,
3, Rada Nadzorcza BAch Wybiera ze swojego grona PEewodniczącego Rady Nadzorczej,
4- Do zadań Rady Nadzorczej BAch na|eży:
- rozpatryWanie meMorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu BAch;
- pęyjmowanie sprawozdań BAch,
- udzielanie zgody na zbycie nieruchomości będących WłasnościąBAch
,l.

§ 12

7. organem doradczym i opiniodawczym dla ZażądU BAch jest Rada Plogramowa BAch,
8. Rada Programowa BAch liczy od 3 do 15 osób powoływanych iodwoływanych uchwałą Rady
Nadzorczej BAch na Wniosek Zarządu BAch,
9. zalząd BAch Wybiera spośród członków Rady Programowej BAch Przewodniczącego Rady
Pro9ramowej,

Rozdział V

oddziały

1.

2.
3.

4.

5.

§ 13
ZaFżąd BAch może W drodze uchwaly twolzyć i likwidować oddziały BAch,
oddzia| BAch działa na podstawie regu|aminu Uchwa|anego pżezzalząd BAch..
oddziałem BAch kieruje Zażąd oddziału,
Zażąd oddziału liczy od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony uchwałą zażądu

BAch

,

członkowie zalządu oddziałU reprezentują BAch na zewnątż idokonują czynności prawnych
jej imieniu W zakresie działania oddziałU, W granicach udzielonych im pełnomocnictw

W

Rozdział Vl
postanowienia końcowe

Zabrania się:

§ 14

1. udzielania pożyczek lub zabęzpjeczania zobowiązań majątkiem BAch W stosunku do
członkóW organóW lub pracownikóW oraz osób, z którymi pracownicy pozo§tają W związku
małżeńskim albo W sto§unku pokrewieństwa lub powinowactwa W |inii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa W linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani t}łułu
prżysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

z

-\
BAch na zecz członkóW organóW lub placownikóW oraz ich o§ób
bliskich, na zasadach innych niż W stosunku do osób trzecich, W szczególności jeżeli

2. plzekazywania majątku

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych Warunkach,
3. Wykolzystywania majątku BAch na żecz członkóW organóW lub pracownikóW oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż W stosunku do osób trzecich, chyba że to Wykorzystanie
bezpoś.ednio Wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa W ań, 3
ust, 3 ustavvry z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalnościpożytku publicznego i o Wolontariacie,
4. zakupu na szczególnych zasadach towaróW lub UsłUg od podmiotóW, W których Uczestniczą
członkowie organóW BAch Polskiej lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
§ 15

utraty osobowości prawnej pżez BAch cały jej majątek
pżechodzi na Własnośćosoby prawnej KościołaWskazanej Uchwałą Rady Kościoła,

W pżypadku likwidacji BAch lub

