STATUT MISJI:
''CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA MUZYCZNA''
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
Misja ''Chrześcijańska Służba Muzyczna'', zwana dalej Misją CSM jest jednostką organizacyjną
Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej a zarazem organizacją chrześcijańską
o charakterze ponadwyznaniowym, mającą na celu organizowanie i prowadzenie działalności
oświatowo – wychowawczej, społeczno – kulturalnej i misyjno – ewangelizacyjnej.

§2
Misja ''Chrześcijańska Służba Muzyczna'' działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. O stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego
w RP (Dz. U.. Nr 41, poz. 254),
2. Prawa wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego w RP,
3. postanowień niniejszego Statutu i jego załączników
§3
Misja ''Chrześcijańska Służba Muzyczna'' posiada osobowość prawną.
§4
Terenem działania Misji CSM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Misja może także działać poza
granizami RP, w oparciu o stosowne uzgodnienia i przepisy.
§5
Siedzibą Misji CSM jest miasto Warszawa.
§6
Misja CSM może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym
charakterze lub podobnym profilu działania.
§7
Misja CSM opiera swą działalność na pracy społecznej. Do prowadzenia swoich spraw może
zatrudniać etetowych pracowników.
§8
Misja CSM może prowadzić działalność gospodarczą według przepisów prawa w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.

Rozdział II
Cele i środki działania
§9
Celem Misji CSM jest:
1. zachęcanie i wyposażanie muzyków chrześcijańskich do służby w Kościele,
2. podnoszenie jakości muzyki w kościołach chrześcijańskich,
3. biblijne nauczanie na temat muzyki i uwielbienia,
4. integracja chrześcijańskich środowisk muzycznych,
5. promowanie wartości chrześcijańskich i ewangelicznych w środowiskach muzycznych,
6. nawiązywanie współpracy z organizacjami muzycznymi i muzykami w kraju i zagranicą,
7. oprawa muzyczna zjazdów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze chrześcijańskim,
8. pisanie pieśni chrześcijańśkich,
9. tłumaczenie pieśni chrześcijańskich z języków obcych,
10. nagrywanie i wydawanie płyt z muzyką chrześcijańską,
11. nagrywanie i wydawanie lekcji DVD do nauki gry na instrumentach i śpiewu,
12. wspieranie muzyków chrześcijańskich znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
§10
Do osiągnięcia powyższych celów Misja dąży poprzez:
1. prowadzenie całorocznej szkoły dla muzyków i liderów uwielbienia,
2. organizowanie kursów i warsztatów dla muzyków,
3. organizowanie i współorganizowanie konferencji, koncertów, festiwali, seminariów,
indywidualnych i zbiorowych wyjazdów szkoleniowych i koncertowych, obozów, zjazdów,
4. współpracę z muzykami, liderami i duchownymi różnych wyznań chrześcijańskich w kraju
i zagranicą,
5. działalność zespołów muzycznych,
6. opracowanie i realizację autorskich programów nauczania i materiałów szkoleniowych
z zakresu służby muzycznej,
7. organizowanie nagrań audio i video oraz publikowanie i rozpowszechnianie nauczania
biblijnego oraz materiałów szkoleniowych (literatury, czasopism, nagrań w formie
elektronicznej, CD i DVD) promujących wartości chrześcijańskie wśród muzyków,
8. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami
gospodarczymi w zakresie realizacji zadań zbliżonych z celami Misji,
9. pozyskiwanie funduszy na realizację celów CSM.

Rozdział III
Władze Misji

§11
Nadrzędną władzą Misji jest Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
§12
Na czele Misji CSM stoi Dyrektor, ktory jest upoważniony do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych w imieniu Misji.
§13
Dyrektor Misji CSM jest powoływany i odwoływany przez Naczelną Radę Kościoła
Zielonoświątkowego na czas nieokreślony.
§14
O powołaniu i odwołaniu Dyrektora Misji CSM władza kościelna powiadamia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Powiadomienie obejmuje imię, nazwisko, obywatelstwo oraz
miejsce zamieszkania danej osoby.

§15
Do kompetencji Dyrektora Misji CSM należy:
1. opracowanie programów działalności Misji,
2. bieżące kierowanie działalnością Misji,
3. reprezentowanie Misji w kraju i za granicą,
4. przyjmowanie i zwalnianie pracowników i wolontariuszy Misji,
5. reprezentowanie Misji i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,
6. składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych,
7. występowanie z inicjatywą do Naczelnej Rady Kościoła w sprawie dokonania zmian
w Statucie Misji.
§16
1. Dyrektor Misji CSM powołuje i odwołuje na czas nieokreślony Radę Misji.
2. Rada Misji wspiera Dyrektora Misji w realizacji jego zadań.
3. W razie nieobecności Dyrektora Misji Rada Misji zastępuje go w jego obowiązkach.

Rozdział IV

Majątek i dochody Misji
§17
Na majątek Misji CSM składają się środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub
otrzymane w czasie jej działalności.
§18
Środki na realizację działalności Misji CSM pochodzą z:
1. ofiar pieniężnych, darów w naturze oraz składek,
2. spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
3. dotacji osób prywatnych,
4. dochodów z imprez i zbiórek publicznych i kwestowania,
5. subwencji, dotacji oraz ofiar pochodzących od zagranicznych i krajowych instytucji,
państwowych podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorstw, organizacji społecznych
i wyznaniowych,
6. ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych
i pozarzadowych,
7. z własnej działalności gospodarczej prowadzonej według przepisów prawa,
8. z innych źródeł.
§19
Finansami i majątkiem Misji CSM zarządza Dyrektor Misji wraz z Radą Misji.
§20
Misja CSM prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa Wewnętrznego Kościoła.

§21
1. Dochody Misji CSM przeznaczone są w całości na finansowanie jej działalności statutowej.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów statutowych o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.
§22
1. Działalność finansowa Misji CSM jest kontrolowana przez Kościelną Komisję
Kontrolującą.
2. Kościelna Komisja Kontrolująca sprawdza zgodność prowadzenia ksiąg finansowych

z przepisami obowiązującymi kościelne jednostki organizacyjne.
3. Protokoły pokontrolne przedstawiane są na bieżąco Naczelnej Radzie Kościoła
i Dyrektorowi Misji.
§23
W przypadku zniesienia Misji CSM przez Naczelną Radę Kościoła o sprawach majątkowych
stanowi porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Misji CSM a Naczelną Radą Kościoła,
stanowiące załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§24
Decyzję o zakończeniu działalności i rozwiązaniu Misji CSM podejmuje Naczelna Rada Kościoła
Zielonoświątkowego na wniosek Dyrektora Misji.
§25
Statut Misji oraz jego zmiany zatwierdza Naczelna Rada Kościoła.
§26
Misja CSM – ''Chrześcijańska Służba Muzyczna'' używa pieczęci podłużnej zawierającej jej nazwę,
siedzibę i adres oraz pieczęci okrągłej zawierającej logo i nazwę Misji.
§27
W sprawach nieregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa Wewnętrznego Kościoła
Zielonoświątkowego oraz Ustawa regulująca stosunek Państwa Polskiego do Kościoła
Zielonoświątkowego.
§28
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

