STATUT FUNDACJI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ARTOS”
( tekst jednolity )
I Postanowienia ogólne
Art. 1
Fundacja „Artos” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 7 maja 1991r.
sporządzonym w kancelarii notarialnej nr 12 w Lublinie, nr Repertorium A 2283/91.
Art. 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Art. 3
Fundacja prowadzi działalność na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Art. 4
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
Art. 5
Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.

II Cele i formy ich realizacji
Art. 6
Celem fundacji jest w szczególności:
1. Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych.
2. Głoszenie nauki biblijnej i zasad moralnych zgodnie ze światopoglądem chrześcijańskim.
3. Umacnianie i rozwijanie kultury we wszystkich jej aspektach i przejawach.
4. Wspieranie inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych.
5. Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji.
6. Umacnianie i rozwijanie działań proekologicznych.
7. Działalność na rzecz pomocy osób bezrobotnych, młodzieży, kobiet, niepełnosprawnych i osób
wykluczonych społecznie oraz grup szczególnego ryzyka
8. Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, prowadzące do efektywnego życia.
9. Wspieranie i rozwijanie pomocy dla uchodźców.
Art. 7
Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:
1. Współpracę z organizacjami misyjnymi i kościołami chrześcijańskimi.
2. Organizowanie konferencji, odczytów, wykładów, kursów, zjazdów, kongresów, festiwali, imprez
kulturalnych, szkoleń, obozów, wycieczek oraz innych form oddziaływania.
3. Organizowanie Centrów Kultury, zajmujących się upowszechnianiem kultury w różnych formach jej
wyrazu.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej a w szczególności działalności wydawniczej i dystrybucji książek,
periodyków, akcydensów, materiałów audiowizualnych, nagrań magnetofonowych i video oraz filmów,
korzystania z radia i telewizji oraz innych środków masowego przekazu a także prowadzenie działalności
handlowej.
5. Zakładanie bibliotek, szkół, instytutów badawczych, oraz innych placówek edukacyjnych.
6. Organizowanie poradnictwa małżeńskiego, rodzinnego i innych jego form.
7. Fundowanie stypendiów i wyróżnień.
8. Pracę charytatywną i dobroczynną.
9. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność o podobnych celach.
10. Rozwijanie innych form działalności wynikających z celów Fundacji.
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III Organy Fundacji.
Art. 8
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów.
2. Rada Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów.
Art. 9
Założyciele Fundacji zwani dalej Fundatorami:
1. Powołują i odwołują członków Rady Fundacji.
2. Posiadają prawo veta wobec uchwał Rady Fundacji i decyzji Zarządu Fundacji.
3. Posiadają prawo zwoływania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady i Zarządu.
4. Posiadają wyłączne prawo zmiany Statutu.
5. Decydują o likwidacji Fundacji.
Rada Fundacji
Art. 10
Rada Fundacji jest organem doradczo-konsultacyjnym Fundacji złożonym co najmniej z dwóch członków.
Art. 11
Rada Fundacji:
1. Wskazuje ogólne kierunki działania Fundacji.
2. Posiada prawo opiniowania decyzji podejmowanych przez Zarząd w zakresie działania Fundacji.
3. Posiada prawo wysuwania inicjatyw odnośnie działań Zarządu.
4. Uchwala doroczny budżet i zatwierdza jego zmiany i korekty na wniosek Zarządu.
5. Kontroluje zgodność decyzji Zarządu z prawem i uchwalonym budżetem.
6. Kontroluje działalność Zarządu.
7. Powołuje i odwołuje Prezesa i członków Zarządu w trybie przewidzianym w Art. 21 i Art.22.
8. Decyduje o nabyciu, zbyciu i obciążeniu majątku nieruchomego Fundacji.
9. Gwarantuje ponadwyznaniowy charakter Fundacji.
Art. 12
Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany spośród jej grona.
Art. 13
Umowę o pracę z Prezesem i członkami Zarządu zawiera w imieniu Rady jej Przewodniczący.
Art. 14
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
Rady.
Art. 15
Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub co najmniej 1/3 składu członków Rady.

1.
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Art. 16
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Art. 17
Członkami Rady mogą być osoby nie będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.
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Zarząd Fundacji
Art. 18
Bieżącą działalnością Fundacji oraz prowadzeniem spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatorów i Rady
zajmuje się Zarząd.
Art. 19
Do kompetencji Zarząd w szczególności należy:
1. Opracowanie projektu planu rzeczowego i budżetu.
2. Podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wykonania budżetu i realizacji celów Fundacji.
3. Kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji i zatrudnianie pracowników Fundacji.
4. Powoływanie zakładów, przedstawicielstw i agend Fundacji.
Art. 20
Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i członków.
Art. 21
Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
Art. 22
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu.
Art. 23
Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu
Zarządu.
2. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.
1.

Art. 24
Fundację jako osobę prawną reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub łącznie dwaj członkowie Zarządu.

IV Majątek Fundacji
Art. 25
Majątek Fundacji składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.
Art. 26
Fundusze wchodzące w skład majątku pochodzą z:
1. Darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych.
2. Własnej działalności gospodarczej.
3. Innych przysporzeń majątkowych.

V Postanowienia ogólne
Art. 27
Decyzje w sprawie zmiany niniejszego Statutu, połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz jej likwidacji,
podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
Art. 28
W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek przechodzi na osoby wskazane przez Fundatorów lub na cele
charytatywne.
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