STATUT
STOWARZYSZENIA
DRUGIE POKOLENIE – POTOMKOWIE OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU
Urodziliśmy się po wojnie. Każdy z nas ma już własną, dorosłą biografię. Łączy
nas dramat rodziców, niekiedy starszego rodzeństwa. Nosimy w sobie cień
Zagłady. Większość z nas niewiele wie o swoich przodkach. Nie znamy Ich
twarzy. Nie zachowały się fotografie, dokumenty, przedmioty z rodzinnych
domów. Mamy poczucie, że jesteśmy bez miejsca, korzeni, bez rodzinnej
pamięci. Często żyjemy lękami naszych rodziców, którzy uciekali, ukrywali się,
widzieli tragedię najbliższych i koniec swojego świata. Ocaleli cudem. Czasem
wracali z daleka, zawsze do pustki.
Powołujemy Stowarzyszenie Drugie Pokolenie przekonani o tym, że chcemy
wypowiedzieć nasze doświadczenie. Chcemy odnaleźć osoby nam podobne,
rozmawiać o międzypokoleniowym doświadczeniu, w którym jest samotność,
milczenie, tęsknota. Naszą potrzebą jest zrozumienie bliskich i siebie.
Poznawanie Ich i naszej przeszłości. Pragniemy zachować pamięć o Tych, którzy
nie przeżyli, i o Tych, którzy ocaleli.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu,
w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Drugie Pokolenie.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a
siedzibą Warszawa.
2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały zrzeszające członków zamieszkałych w
określonym rejonie.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada
osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
§4
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
tych samych lub podobnych profilach działania.
§5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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§6
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§7
1. Stowarzyszenie ma następujące cele:
a) działanie na rzecz integracji osób, których rodzice przeżyli Holokaust;
b) organizowanie różnych form pomocy dla osób, których rodzice przeżyli Holokaust;
c) zachowanie i utrwalanie pamięci o Holokauście oraz o ludziach ratujących Żydów;
d) przeciwdziałanie przejawom nietolerancji i dyskryminacji, w szczególności
antysemityzmu, oraz innym postawom godzącym w godność człowieka;
e) propagowanie postaw tolerancji i współpracy ludzi różnych narodowości,
kultur i religii;
f) poznawanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa
duchowego i materialnego Żydów w Polsce;
g) ochrona dziedzictwa narodowego i kultury, w tym ratowanie zabytków związanych
z kulturą żydowską.
§8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie
konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów oraz imprez kulturalno-artystycznych służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
b) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej związanej
tematycznie z celami statutowymi;
c) organizowanie pomocy społecznej, medycznej i psychologicznej dla członków
Stowarzyszenia;
d) organizowanie grup wsparcia dla osób, których rodzice przeżyli Holokaust;
e) organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej;
f) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz mediami;
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
h) pomoc w dokształcaniu członków Stowarzyszenia;
i) działalność badawczą, naukową i artystyczną.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pochodzenia
żydowskiego, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
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posiada lub posiadała obywatelstwo polskie;
jest dzieckiem osoby ocalałej z Holokaustu;
urodziła się po zakończeniu II wojny światowej;
złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków
Stowarzyszenia.
2. Kandydatury niemieszczące się w definicji określonej w pkt. 1 będą indywidualnie
rozpatrywane przez Zarząd Główny.
a)
b)
c)
d)

§ 11
1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji przez kandydata. Zainteresowany winien być
zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały.
2. Od uchwały odmownej Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje
na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną. Członek wspierający
będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionego
przedstawiciela.
4. Status członka wspierającego po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej
deklaracji nadaje Zarząd Główny uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia. Członek honorowy nie może być jednocześnie członkiem
zwyczajnym.
6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego.
§ 12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:
a) korzystania z czynnego oraz biernego prawa wyborczego;
b) uczestniczenia we wszelkich formach działalności służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia;
c) korzystania ze świadczeń, pomocy, obiektów i urządzeń Stowarzyszenia, na
zasadach ustalonych przez odpowiednie władze Stowarzyszenia;
d) zgłaszania wniosków i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności Stowarzyszenia;
e) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.
§ 13
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój;
b) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz
Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
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§ 14
1. Członek wspierający i honorowy mają wszystkie prawa członka zwyczajnego,
z wyjątkiem praw wyborczych.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na
rzecz Stowarzyszenia;
b) skreślenia członka przez Zarząd Główny;
c) wykluczenia członka.
2. Skreślenie członka następuje w przypadku:
a) śmierci członka;
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres
przekraczający 12 miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym
uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego przez Zarząd Główny
terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach Zarząd Główny może odstąpić od skreślenia z tego
powodu, a także umorzyć zaległości.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia albo jego członków;
b) uporczywego uchylania się od wykonywania statutowych obowiązków
członkowskich przez członka wspierającego;
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia
praw publicznych;
d) niezgodnego z § 10 pkt.1 Statutu przyjęcia w poczet członków.
4. Uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Główny
Stowarzyszenia większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu
Głównego.
5. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa w
Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd Główny;
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c) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. Kadencja
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wybranych na Zebraniu
Założycielskim Stowarzyszenia trwa rok.

1.
2.

3.
4.

§ 17
Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zebranie Członków może obradować w dwóch trybach: sprawozdawczym lub
sprawozdawczo-wyborczym.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest uchwałą Zarządu Głównego
jako sprawozdawcze raz na rok, a jako sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata.
O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd Główny zobowiązany jest powiadomić
członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. W przypadku
braku quorum w pierwszym terminie, pół godziny po pierwszym terminie ma miejsce
drugi termin Walnego Zebrania Członków.

§ 18
1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach
szczególnej wagi:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi być zwołane w terminie dwóch
miesięcy od dnia złożenia wniosku do Zarządu Głównego lub podjęcia odpowiedniej
uchwały i ma obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) członkowie zwykli – z głosem stanowiącym;
b) członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd Główny goście –
z głosem doradczym.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
i Głównej Komisji Rewizyjnej;
b) udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej;
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
d) określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad;
f) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
g) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;
h) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego oraz odwołań od uchwał
Zarządu Głównego w sprawach członkowskich;
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j) rozpatrywanie innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia;
k) ustalanie wysokości składek członkowskich;
l) podejmowanie innych uchwał należących do kompetencji Walnego Zebrania;
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany
Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz wyboru władz Stowarzyszenia zapadają
w głosowaniu jawnym:
a) w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków;
b) w drugim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

1.
2.

3.
4.

5.

§ 22
Zarząd Główny
Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zebraniami Członków.
Zarząd Główny składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród
kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
Zarząd Główny konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Zarząd Główny
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
Członek Stowarzyszenia może być wybrany do Zarządu Głównego najwyżej na dwie
kolejne kadencje, z zastrzeżeniem, że jednoroczna kadencja w składzie Zarządu
wybranego na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia nie jest wliczana do okresu
dwóch kadencji. Członek Zarządu Głównego ustępujący po dwóch kadencjach może
kolejny raz kandydować po przerwie trwającej, co najmniej jedną kadencję.
Jeśli w czasie trwania kadencji skład Zarządu Głównego ulegnie zmniejszeniu,
Zarząd może uzupełniać swój skład poprzez dokooptowanie członków spośród
niewybranych na Walnym Zebraniu kandydatów według kolejności uzyskanych
głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu Głównego.
Dokooptowani członkowie nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego.

§ 23
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) kierowanie realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
f) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu
Głównego;
g) opracowanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu Głównego;
h) powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji celów statutowych;
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i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji
krajowych i zagranicznych;
j) zawieranie porozumień dotyczących współpracy Stowarzyszenia z innymi
organizacjami i instytucjami;
k) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle
działalności w Stowarzyszeniu;
l) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
m) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów;
n) koordynowanie działalności Oddziałów i zgodności uchwał władz Oddziału ze
Statutem i obowiązującym prawem;
o) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie członkostwa
honorowego Stowarzyszenia;
p) wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu.
§ 24
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równoważnej liczby głosów
za i przeciw, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na miesiąc.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§ 25
Główna Komisja Rewizyjna
Główna Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybranych
przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
Główna Komisja konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Komisja wybiera
ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.
Jeżeli w okresie trwania kadencji skład Głównej Komisji ulegnie zmniejszeniu,
Komisja może uzupełniać swój skład poprzez dokooptowanie członków spośród
niewybranych na Walnym Zebraniu kandydatów według kolejności uzyskanych
głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Komisji.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej muszą odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 20 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dziennik Ustaw nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami).
Główna Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Głównego.

§ 26
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia i sporządzenie sprawozdania z kontroli;
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w wątpliwych sprawach;
c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium dla
Zarządu Głównego za okres minionej kadencji;
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e) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek Komisji mogą
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
§ 27
1. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej. W przypadku
równoważnej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego.
ROZDZIAŁ V
Oddziały
§ 28
1. Oddziały są powoływane uchwałą Zarządu Głównego na pisemny wniosek co
najmniej dziesięciu członków zamieszkałych w określonym rejonie.
2. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału w następujących
przypadkach:
a) na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału przedstawiony w formie
uchwały;
b) w przypadku zmniejszenia się liczby członków Oddziału do sześciu osób.
3. Oddziały nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
§ 29
1. Oddziały prowadzą działalność Stowarzyszenia, wykonując zadania określone w
niniejszym Statucie.
§ 30
1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja wybieralnych władz Oddziału trwa trzy lata.

1.
2.

3.

4.

§ 31
Walne Zebranie Członków Oddziału
Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może obradować w dwóch trybach:
sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest uchwałą Zarządu
Oddziału, jako sprawozdawcze raz na rok, a jako sprawozdawczo-wyborcze co trzy
lata.
O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zobowiązany jest
powiadomić członków Oddziału i Zarząd Główny, co najmniej na 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału. W przypadku braku quorum w
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pierwszym terminie, pół godziny po pierwszym terminie ma miejsce drugi termin
Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§ 32
1. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w
przypadkach szczególnej wagi:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału musi być zwołane w terminie
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku do Zarządu Oddziału lub podjęcia
odpowiedniej uchwały i ma obradować tylko nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 33
1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
a) członkowie zwykli – z głosem stanowiącym;
b) członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd Oddziału
goście – z głosem doradczym.
2. Przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć
w Walnym Zebraniu Członków Oddziału – z głosem doradczym.
§ 34
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i
Komisji Rewizyjnej Oddziału;
b) uchwalanie programu działania Oddziału;
c) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału;
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
e) uchwalanie wniosków na Walne Zebranie Członków;
f) rozpatrywanie wniosków władz Oddziału i członków Oddziału;
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.
§ 35
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału, z wyłączeniem uchwał dotyczących
rozwiązania Oddziału oraz wyboru władz Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym;
a) w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków;
b) w drugim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
obecnych.
2. Walne Zebranie Oddziału może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
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§ 36
Zarząd Oddziału
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków Oddziału wybranych przez Walne
Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Zarząd Oddziału
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika.
3. Jeśli w czasie trwania kadencji skład Zarządu Oddziału ulegnie zmniejszeniu, Zarząd
może uzupełniać swój skład poprzez dokooptowanie członków spośród niewybranych
na Walnym Zebraniu Oddziału kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. W
tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu Oddziału. Dokooptowani
członkowie nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego.
§ 37
1. Zarząd Oddziału prowadzi działalność według przyjętego przez siebie regulaminu
pracy zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
§ 38
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału;
b) realizacja uchwał władz Stowarzyszenia;
c) kierowanie bieżącą pracą Oddziału;
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału;
e) składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z działalności
Zarządu Oddziału;
f) składanie Zarządowi Głównemu rocznego sprawozdania z działalności Oddziału
30 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
g) reprezentowanie Oddziału na terenie swojego działania;
h) składanie do Zarządu Głównego wniosków dotyczących spraw członkowskich.
§ 39
1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw,
rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na miesiąc.

1.
2.

3.
4.

§ 40
Komisja Rewizyjna Oddziału
Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału wewnętrznym
organem kontrolnym Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków Oddziału wybranych przez
Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Komisja
wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.
Jeżeli w okresie trwania kadencji skład Komisji Rewizyjnej Oddziału ulegnie
zmniejszeniu, Komisja może uzupełniać swój skład poprzez dokooptowanie członków
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spośród niewybranych na Walnym Zebraniu Oddziału kandydatów według kolejności
uzyskanych głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Komisji.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub upoważniony członek Komisji mogą
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
6. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być członkiem Zarządu Oddziału.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą odpowiadać wymaganiom
określonym w art. 20 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dziennik Ustaw nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze
zmianami).
§ 41
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Oddziału i sporządzenie sprawozdania z kontroli;
b) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w wątpliwych sprawach;
c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną
działalności Oddziału i oceną działalności Zarządu Oddziału;
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Oddziału za okres minionej kadencji;
e) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Oddziału;
f) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału.
§ 42
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej Oddziału. W przypadku
równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe
i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, spadków,
darowizn, zapisów, wpływów z działalności statutowej oraz dochodów z majątku
Stowarzyszenia.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Zarząd Główny. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego
działających łącznie. Wszystkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem
finansowym lub majątkowym wymagają podpisu dwóch członków Zarządu Głównego,
z których przynajmniej jeden musi być Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym lub
skarbnikiem.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na cel określony
w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przy braku
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takiej dyspozycji majątek przechodzi na rzecz Cmentarza Żydowskiego przy
ul. Okopowej w Warszawie.
ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe
§ 44
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
§ 45
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

Statut uchwalony 14 marca 2010 roku ze zmianami przyjętymi 18 maja 2010r.

12

