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Załącznik do Uchwały Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów z dnia 7 maja 2018 r. o nadaniu statutu 

Baptystycznej Akcji Charytatywnej 

 

 

Statut  

Baptystycznej Akcji Charytatywnej 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

 

Art. 1  

Baptystyczna Akcja Charytatywna, zwana dalej „BACh” została powołana uchwałą Rady Kościoła 

Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2017 r.  

BACh działa na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015, poz. 169), Zasadniczego Prawa 

Wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia 

Ministra Cyfryzacji z dnia  …………. w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji 

Charytatywnej oraz niniejszego Statutu.  

 

Art. 2 

BACh jest jedostką organizacyjną Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanego dalej „Kościołem” i posiada osobowość prawną.  

 

Art. 3  

1. Siedzibą BACh jest Warszawa 

2. Terenem działania BACh jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla realizacji celów statutowych BACh może prowadzić działalność poza granicami kraju.  

 

Rozdział II  

Zadania BACh  

 

Art. 4  

BACh wypełnia misję Kościoła zakresie działalności charytatywnej, opiekuńczej i oświatowo-

wychowawczej. 

 

Art. 5 

 

Swoje zadania BACh realizuje w szczególności poprzez:  

1. tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw służących udzielaniu różnych form pomocy 

osobom potrzebującym, 

2. zatrudnianie i kształcenie pracowników, współpracowników i wolontariuszy, promocję 

wolontariatu, 

3. wszechstronną pomoc rodzinom, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji, rodzinom 

wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom dysfunkcyjnym,  
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4. organizację opieki nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, 

5. współpracę z przedstawicielami opieki społecznej, instytucjami państwowymi, samorządowymi, 

organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz osobami,  

6. przeprowadzanie zbiórek publicznych, 

7. udzielanie pomocy finansowej (w szczególnie uzasadnionych jednostkowych przypadkach),  

8. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowanie zdrowego stylu 

życia i aktywności fizycznej, wraz z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

10. zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11. organizację konferencji, seminariów i kursów, 

12. pomoc w uzyskaniu opieki medycznej, 

13. organizację wycieczek, kolonii, rajdów, obozów i innych form wypoczynku.   

 

Rozdział III  

Środki materialne i rzeczowe BACh  

 

Art. 6 

Na majątek BACh składają się własne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości. 

 

Art. 7 

Środki BACh pochodzą w szczególności z:  

1. środków przekazywanych przez osoby prawne Kościoła, 

2. ofiar, darowizn, spadków i zapisów, 

3. dochodów ze zbiórek publicznych, 

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz obrotu tym majątkiem, 

5. dotacji organizacji i funduszów rządowych i pozarządowych, 

6. przychodów z odpłatnej działalności statutowej, 

7. przychodów z działalności gospodarczej,  

8. subwencji, dotacji lub należności określonych przepisami z tytułu prowadzenia placówek 

 oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, oraz działalności humanitarnej i 

 charytatywno-opiekuńczej 

 

Art. 8  

1. Dochody BACh przeznaczone są na finansowanie jej działalności statutowej oraz wspieranie 

inicjatyw innych jednostek organizacyjnych Kościoła. 

2. Ewidencja księgowa działalności BACh prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi przez 

Radę Kościoła. 

 

Rozdział IV  

Władze  BACh 

 

Art. 9  

1. Władzami BACh są Zarząd BACh oraz Rada Nadzorcza BACh. 
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Art. 10 

1. Działalnością BACh kieruje Zarząd BACh.  

2. Zarząd BACh liczy od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony uchwałą Rady 

Nadzorczej BACh. Rada Nadzorcza BACh może w każdym czasie odwołać cały Zarząd BACh 

bądź poszczególnych jego członków. 

3. Rada Nadzorcza BACh powołuje i odwołuje Prezesa BACh. 

4. Do kompetencji Zarządu BACh należą wszystkie sprawy nie przekazane niniejszym Statutem do 

właściwości innych władz BACh. 

5. Zarząd BACh składa corocznie Radzie Nadzorczej BACh sprawozdanie z działalności BACh 

oraz sprawozdanie finansowe. 

6. Do reprezentowania BACh na zewnątrz i dokonywania czynności prawnych w jej imieniu 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu BACh działający łącznie, w tym Prezes BACh. 

 

Art. 11 

 

1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BACh jest Rada Nadzorcza  BACh.  

2. Rada Nadzorcza BACh liczy od 3 do 7 osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady 

Kościoła. Kadencja Rady Nadzorczej BACh trwa 4 lata. Rada Kościoła może w każdym czasie 

odwołać całą Radę Nadzorczą BACh bądź poszczególnych jej członków. 

3. Rada Nadzorcza BACh wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. Do zadań Rady Nadzorczej BACh  należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie programów i planów działania BACh, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu BACh, 

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu BACh, 

4) udzielanie zgody na zbycie nieruchomości będących własnością BACh. 

 

Art.12 

 

7. Organem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu BACh jest Rada Programowa BACh.  

8. Rada Programowa BACh liczy od 3 do 15 osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady 

Nadzorczej BACh na wniosek Zarządu BACh.  

9. Zarząd BACh wybiera spośród członków Rady Programowej BACh Przewodniczącego Rady 

Programowej. 

 

Rozdział V  

Oddziały  

 

Art. 13 

 

1. Zarząd BACh może w drodze uchwały tworzyć i likwidować Oddziały BACh. 

2. Oddział  BACh działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd BACh. 

3. Oddziałem BACh kieruje Zarząd Oddziału. 

4. Zarząd Oddziału liczy od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony uchwałą Zarządu 

BACh. Zarząd BACh może w każdym czasie odwołać cały Zarząd Oddziału bądź 

poszczególnych jego członków 
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5. Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona Naczelnika Oddziału.   

6. Do reprezentowania Oddziału BACh na zewnątrz i dokonywania czynności prawnych w jego 

imieniu i w zakresie jego działania upoważnieni są, w granicach udzielonych im pełnomocnictw, 

działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Oddziału, w tym Naczelnik Oddziału. 

 

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe  

 

Art.14 

 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem BACh w stosunku do członków 

organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 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”, 

2. przekazywania majątku BACh na rzecz 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, 

3. wykorzystywania majątku BACh na rzecz 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 organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 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.  

 

Art. 15 

1. BACh może zostać zlikwidowana uchwałą Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów                                  

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W przypadku likwidacji BACh lub utraty osobowości prawnej przez BACh cały jej majątek 

przechodzi na własność osoby prawnej Kościoła wskazanej uchwałą Rady Kościoła. 

 

Art. 16 

Niniejszy statut może zostać zmieniony uchwałą Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów                               

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 


