
 
 

STATUT FUNDACJI „CHABAD LUBAWITCH KRAKÓW” 
 

TEKST JEDNOLITY  
 

(sporządzony przez Radę Fundacji, po podjęciu przez Radę Fundacji w  dniu 17 
stycznia 2017 r. uchwały nr 1/01/2017 w sprawie zmiany Statutu) 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

§ 1 

1. Fundacja nosi nazwę: „Chabad Lubawitch Kraków”.  
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci okrągłej z         

napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
3. Fundacja została powołana niniejszym aktem notarialnym z dnia 18 kwietnia          

2007 roku przez Shalom Levy. 
 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o             

fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień               
niniejszego statutu. 
 

§ 3 

1. Siedzibą fundacji jest Kraków, woj. Małopolskie. 
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
3. Właściwym Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest        

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

§ 4 

Dla właściwego realizowania zamierzonych celów Fundacji będzie prowadzić swą         
działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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II. CEL FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA. 
 

§ 5 

Celem fundacji jest: 

- przywracanie i utrwalanie pamięci o kulturze społeczności żydowskiej i         
tradycjach kultury żydowskiej; 

- wspieranie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, które służą popularyzowaniu      
historii i kultury żydowskiej;  

- ratowanie zabytków żydowskiej kultury religijnej oraz utrzymywanie miejsc        
kultu religijnego; 

- organizacja domu żydowskiego domu seniorów oraz pomoc i reprezentacja         
jego mieszkańców.  

Cel swój Fundacja będzie realizować poprzez:  

- prowadzenie wykładów z historii religii,  
- wprowadzenie do codziennego cyklu modlitwy, 
- nauka przygotowawcza do Bar-Mitzvah, 
- nauczanie w zakresie nauk biblijnych oraz o nauce przykazań religijnych,  
- publikacja tygodników dotyczących aktualnych spraw religijnych, 
- przekazywanie tradycyjnej atmosfery żydowskiej poprzez wspólne      

cotygodniowe obchodzenie szabasu,  
- budowa, urządzenie i utrzymywanie synagogi, 
- sprawy społeczne w zakresie pomocy i reprezentacji mieszkańców        

żydowskiego domu seniorów,  
- dostarczanie chorym potraw koszernych, 
- udzielanie wsparcia duchowego, 
- udzielanie zakwaterowania i pomoc osobom potrzebującym pomocy, 
- wspieranie osób potrzebujących pomocy, 
- prowadzenie działań wspierających działalność także za granicą,  
- podejmowanie działań kulturalnych w zakresie urządzania i wyposażenia        

bezpłatnych bibliotek celem umożliwienia wypożyczenia książek (książek       
zajmujących się problematyką żydowską, w szczególności żydowską historią,        
komentarzy biblii, książek dla dzieci, książek z zakresu filozofii żydowskiej oraz           
kaset z muzyką folkloru żydowskiego i żydowską muzyką sakralną),  

- organizowanie wykładów w zakresie traktującym wyłącznie o problematyce        
żydowskiej, a w szczególności historii, różnych form wspólnot żydowskich         
oraz wykładów nauczających w zakresie religii żydowskiej i filozofii żydowskiej          
prowadzonych przez prelegentów – gości z kraju i zagranicy, 
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- organizowanie różnych imprez, jak np. koncerty żydowskiej muzyki ludowej i          
sakralnej, 

- organizowanie wystaw o tematyce związanej z historią żydowską, 
- organizowanie wycieczek, 
- publikowanie czasopism – tygodników obejmujących aktualne informacje       

religijne. 
 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać i współdziałać z innymi           
osobami prawnymi lub fizycznymi, których działalność jest zbliżona z celami          
Fundacji. 
 
 

III. MAJĄTEK FUNDACJI. 
 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowią: 

- fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych), 
- środki rzeczowe i finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na          

rachunkach bankowych, zysków z działalności gospodarczej, udziałów w        
spółkach, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, 

- środki pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, zbiórek          
publicznych i innych źródeł, 

- ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności statutowej,  
- nieruchomość wniesiona jako składnik majątkowy mający służyć realizacji        

celów fundacji.  
 

§ 8 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji, z zastrzeżeniem ust 2, przeznaczony jest na:  
 

- realizacje jej celów statutowych, 
- pokrycie kosztów jej utrzymania. 

 
2. Dotacje, darowizny, zapisy i spadki przeznaczone będą na cele określone w           

ust. 1, chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mogą być one             
użyte. 
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§ 10 

1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub           
dotacji jednorazowych lub łącznych w wysokości równej, co najmniej 1.000 zł           
(jeden tysiąc złotych) lub w wypadku osób zagranicznych równowartości tej          
kwoty, uzyskają, o ile wyraża stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

  

IV. ORGANY FUNDACJI. 
 

§ 11 

Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji, 
- Zarząd Fundacji. 

§ 12 

Rada Fundacji jest jedno lub wieloosobowa. 

 

§ 13 

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady Fundacji. 

 

§ 14 

1. Rada Fundacji zbiera się na pisemny wniosek, co najmniej jednego z członków            
rady lub zarządu, nie rzadziej niż raz do roku. 

2. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu        
Fundacji. 
 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem Fundacji posiadającym uprawnienia inicjatywne,        
opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. 

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
- wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich         

realizacją, 
- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,  
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- opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania        
Fundacji, ustalenie kierunkowych wytycznych dla zarządu, co do sposobu         
rozdziału zgromadzonych środków, 

- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 
- rozpatrywanie rocznych sprawozdań zarządu Fundacji, 
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, powoływanie       

Prezesa rady Fundacji oraz ustalenie liczby członków Rady Fundacji, 
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalenie liczby        

członków zarządu, a także określenie zasad ich wynagradzania, 
- podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją,         

likwidacji Fundacji oraz zmian statutu Fundacji, 
- uchwalanie regulaminu działania rady Fundacji i zarządu Fundacji. 

 

§ 16 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 
2. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Rady Fundacji. 

 

§ 17 

 

Zarząd Fundacji jest jedno lub wieloosobowy. 

 

§ 18 

Zarząd Fundacji: 

- reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
- opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania, 
- kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej         

statutowych celów, 
- przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy, 
- sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością        

Fundacji, 
- ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na        

wynagrodzenie dla pracowników oraz pracowników Biura Fundacji, 
- sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
- podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla Rady          

Fundacji. 
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§ 19 

Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

 

§ 20 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
2. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
3. W skład pierwszego Zarządu Fundacji w głosowaniu tajnym zostali         

jednogłośnie wybrani:  
- Esther Aidel Gurary urodzona dnia 27.02.1986 roku, 
- Eliezer Gurary urodzony dnia 30.05.1983 roku. 

 

§ 21 

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania          
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji, upoważniony jest          
każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI. 
 

§ 22 

Fundacja będzie prowadziła w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla           
uzyskania środków na realizację swych celów statutowych. 

 

§ 23 

Fundacja będzie prowadziła działalność w następującym zakresie wg. Polskiej         
Klasyfikacji Działalności: 

1. 22.11.Z Wydawanie książek, 
2. 22.12.Z Wydawanie gazet, 
3. 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,  
4. 4. 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych,  
5. 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała, 
6. 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych,  
7. 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo, 
8. 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji, 
9. 51 – Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami          

samochodowymi, motocyklami,  
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10. 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,  
11. 52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa, 
12. 52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, 
13. 52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych, 
14. 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek, 
15. 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych, 
16. 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w      

wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
17. 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach,  
18. 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, 
19. 52.62.A Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona        

na straganach i targowiskach,  
20. 52.62.B Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach        

i targowiskach, 
21. 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową,        

gdzie indziej niesklasyfikowana, 
22. 55.10.Z Hotele, 
23. 55.2 Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,        

pozostałe, 
24. 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej       

niesklasyfikowane, 
25. 55.30.A Restauracje, 
26. 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe, 
27. 55.51.Z Stołówki, 
28. 63.30.A Działalność organizatorów turystyki, 
29. 63.30.D Działalność turystyczna pozostała, 
30. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
31. 70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
32. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,  
33. 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,  
34. 73.20.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i        

teologii, 
35. 73.20.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i       

literaturoznawstwa, 
36. 73.20.E prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji        

naukowo-technicznej, 
37. 73.20.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii,  
38. 73.20.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk        

pięknych, 
39. 73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i        

pedagogiki, 
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40. 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk       
humanistycznych i społecznych, 

41. 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów, 
42. 74.81.Z Działalność fotograficzna, 
43. 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, 
44. 80.10.A Przedszkola, 
45. 80.42.A Nauka języków obcych,  
46. 85.14.E Działalność paramedyczna,  
47. 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie         

indziej niesklasyfikowana, 
48. 85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży, 
49. 85.31.B pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem, 
50. 85.32.A Żłobki, 
51. 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania, 
52. 91.31.Z Działalność organizacji religijnych, 
53. 92.13.Z Projekcja filmów, 
54. 92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych, 
55. 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych,  
56. 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury, 
57. 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej        

niesklasyfikowana, 
58. 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych, 
59. 92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne, 
60. 92.51.C Działalność archiwów,  
61. 92.52.B Ochrona zabytków, 
62. 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Fundacja może prowadzić import w całym powyższym zakresie. 

 

§ 24 

Z dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć odpowiednie środki na działalność          
gospodarczą w wysokości określonej przepisami oraz wynikającej z charakteru         
planowanej działalności. 

 

VI. ZMIANA STATUTU. 
 

§ 25 
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Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji lub            
Zarząd na podstawie szczególnego pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

§ 26 

W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie            
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji, a          
decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Majątek           
pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust. 4 ustawy o             
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.  

 

§ 27 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru przez właściwy Sąd             
rejestrowy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 30 stycznia 2017 r. 
 

 

 

________________________ 
Esther Gurary 
(Prezes Rady Fundacji) 
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