
STATUT

FUNDACJI „GŁOS EWANGELII”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1.

Fundacja „Głos Ewangelii”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, 
ustanowiona została aktem notarialnym w Kancelarii Elżbiety 
Koziorowskiej w Warszawie przy ulicy Jasnej 26 nr repertorium ....., w 
dniu .................... z woli:

1. Good News Broadcasting Association, Bawtry Hall, Bawtry, 
Doncaster, DN 10 6JH, Anglia,

2. Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, ul. Zagórna 10 w Warszawie,
3. Kościoła Zborów Chrystusowych, ul. Puławska 114 w Warszawie.

§ 2.

Fundacja działa w oparciu o ustawę o fundacjach z dnia 6.04.1984r. 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991r.) oraz postanowienia 
niniejszego statutu.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§ 5.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 6.

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, jak również poza granicami z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawa.

2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może 
zawiązywać współpracę z zagranicznymi podmiotami prawa z 
poszanowaniem prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz 
prawa ojczystego swoich partnerów.

1



§ 7.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji 
Narodowej.

ROZDZIAŁ II

CELE, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Fundacja została założona dla realizacji następujących celów:

1. Kształtowanie i propagowanie humanitarnych postaw życiowych, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

2. Walka z demoralizacją dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3. Udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej;

4. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki;

5. Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia życia 
małżeńskiego i rodzinnego, jako źródła ładu moralnego 
społeczeństwa.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. realizację audycji i programów radiowych o telewizyjnych, 
propagujących chrześcijański styl życia i biblijne nauczanie, a 
także problemy młodzieży niepełnosprawnej oraz chrześcijańską 
kulturę;

2. dystrybucję wyżej opisanych programów bez zysku, z 
wykorzystaniem polskich i zagranicznych nadawców oraz przy 
pomocy kaset magnetofonowych, magnetowidowych i innych 
nośników;

3. prowadzenie bez zysków działalności oświatowej w celu 
propagowania celów Fundacji, w tym między innymi wiedzy 
biblijnej, w postaci konferencji, seminariów, prelekcji i w innych 
formach dogodnych dla słuchaczy;

4. prowadzenie bez zysku działalności wydawniczej, propagującej 
cele Fundacji;
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5. organizowanie bez zysku wszelkiego rodzaju obozów 
młodzieżowych i rodzinnych, w tym integrujących młodzież 
niepełnosprawną z pozostałą, których celem oprócz czynnego 
wypoczynku będzie propagowanie celów Fundacji;

6. wspieranie finansowe młodzieży niepełnosprawnej poprzez 
stypendia i zasiłki;

7. gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z 
przeznaczeniem ich na finansowanie realizacji celów Fundacji;

8. wspieranie, w razie możliwości także finansowe, wszelkich 
inicjatyw realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;

9. współpraca z wszelkimi osobami prawnymi i fizycznymi, 
krajowymi i zagranicznymi realizującymi cele zbieżne z celami 
Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.

Majątek Fundacji stanowią wkłady wniesione przez Fundatorów 
stanowiące fundusz założycielski oraz zebrane środki finansowe i 
dobra materialne podczas działania Fundacji.

§ 11.
Dochodami Fundacji są:

1. fundusze ze zbiórek publicznych;

2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy tak otrzymane z terenu Polski, 
jak i z zagranicy;

3. dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji;

4. odsetki bankowe, dochody z funduszy powierniczych, dywidendy.
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ROZDZIAŁ IV

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 12.
Organami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów;

2. Zarząd Fundacji

§ 13.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą statutowi 
przedstawiciele lub pełnomocnicy Fundatorów.

2. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się nie rzadziej niż raz w roku, a 
także na wniosek każdego z Fundatorów lub Zarządu.

3. Każdy z Fundatorów dysponuje jednym głosem.

4. Zgromadzenie Fundatorów wybiera swojego Przewodniczącego.

5. Zebranie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z inicjatywy 
Zarządu lub Fundatorów a przygotowuje Zarząd Fundacji.

6. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają jednomyślnie przy 
obecności przedstawicieli (pełnomocników) dwóch Fundatorów, a 
zwykłą większością głosów przy obecności reprezentacji 
wszystkich Fundatorów.

§ 14.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. propagowanie celów, dla których powstała Fundacja;

2. zatwierdzanie projektów zmian statutu Fundacji;

3. powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji;
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4. zatwierdzanie programów działania Fundacji przygotowanych 
przez Zarząd;

5. przyjmowanie projektu budżetu oraz zatwierdzanie bilansu;

6. wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości;

7. podejmowanie decyzji o postawieniu Fundacji w stan likwidacji, 
wyznaczanie likwidatora oraz podejmowanie decyzji o sposobie 
rozdysponowania majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

§ 15.

ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji składa się 3 osób, powoływanych i odwoływanych 
przez Zgromadzenie Fundatorów.

2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy 
w roku. Posiedzenie Zarządu powołuje jego Prezes (w razie jego 
nieobecności Wiceprezes) lub Zgromadzenie Fundatorów.

3. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie, przy obecności co 
najmniej dwóch jego członków a zwykłą większością głosów przy 
pełnym składzie.

4. Zarząd może jednemu ze swoich członków powierzyć stanowisko 
Dyrektora Fundacji i jemu zlecić kierowanie biurem Fundacji.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin 
uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Zgromadzenie 
Fundatorów.

§ 16.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji 
oraz zarządzanie jej majątkiem a w szczególności:

1. podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach zwykłego zarządu 
Fundacją;

2. reprezentowania Fundacji na zewnątrz i składanie w jej imieniu 
oświadczeń woli, oświadczenia woli składają dwaj członkowie 
Zarządu łącznie;

3. określanie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej 
Fundacji;
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4. określanie zasad wynagrodzeń pracowników Fundacji;

5. sporządzanie programów działania i budżetu oraz sprawozdań i 
bilansu.

ROZDZIA V

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJIA FUNDACJI

§ 17.

Fundacja może zostać zlikwidowania po zrealizowaniu celów Fundacji 
lub wyczerpaniu posiadanych środków finansowych.

§ 18.

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów 
na wniosek Zarządu przy obecności przedstawicieli (pełnomocników) 
wszystkich Fundatorów.

§ 19.

Likwidację prowadzi likwidator powołany uchwałą o likwidacji.
Likwidatorowi przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

§ 20.

Majątek pozostały po zakończeniu Fundacji zostanie przeznaczony na 
cele zgodne ze statutem Fundacji. Szczegółowe przeznaczenie 
majątku w drodze uchwały określi Zgromadzenie Fundatorów.

ROZDZIAŁ VI

STATUT

§ 21.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać dokonane jedynie 
przez Zgromadzenie Fundatorów, zwykłą większością głosów przy 
obecności wszystkich przedstawicieli (pełnomocników).

§ 22.

Niniejszy statut został sporządzony w dwóch wersjach językowych, to 
jest po polsku i angielsku.
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