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Projekt zmian Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  
 

OBOWIĄZUJĄCY STATUT WRAZ ZE ZMIANAMI KOMENTARZE DO 

WPROWADZONYCH ZMIAN: 

Projekt statutu 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce”. 

 

§2 

Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych oraz Głównej Biblioteki 

Judaistycznej. 

Uzupełnienie brakującego słowa; 

§3 

Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanymzarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

Poprawka językowa; 

§4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej i za 

granicązagranica, zgodnie z prawami miejscowymi. 

Poprawka językowa; 

§5 

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. 

 

§6 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania 

 

Rozdział II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI FORMY DZIAŁANIA 

 

Poprawka językowa; 

§7 

1. Celem Stowarzyszenia jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w 

światową kulturę.Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie: 

 

Paragraf 7 obecnie obowiązującego 

statutu został rozdzielony na dwa 

oddzielne ustępy celem większej 

przejrzystości zapisów. 

2. Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie:  Poprawki ortograficzne i 
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a. kKultywuje i popularyzuje tradycje Żydów polskich., 

b. wWspiera i popularyzuje badania naukowe w zakresie historii i kultury żydowskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich., 

c. pProwadzi działalność edukacyjną., 

d. pPodejmuje działania na rzecz kształtowania postaw tolerancyjnych w społeczeństwie., 

e. wWspółpracuje z innymi organizacjami żydowskimi w kraju orazi instytucjami o podobnych celach działania w 

kraju i na na świecie., 

f. dDąży do pozyskania przedstawicieli nauki i działaczy kultury w kraju i za granicą do realizacji celów 

Stowarzyszenia., 

g. sSzerzy wiedzę o dorobku Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych, Głównej Biblioteki Judaistycznej i, 

JIWO w w Wilnie i Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. 

interpunkcyjne. 

 

W §7 ust. 2 pkt e został wykreślony 

fragment „w kraju oraz” celem 

rozszerzenia możliwości współpracy 

Stowarzyszenia z organizacjami 

żydowskimi zarejestrowanymi poza 

Polską. 
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§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. gromadzenie i przechowywanie obiektów związanych z historią i kulturą Żydów polskich, 

b. konserwację, dokumentację i katalogowanie obiektów kultury materialnej Żydów polskich, 

c. inicjowanie badań, 

d. organizowanie kursów edukacyjnych dla środowisk polskich i zagranicznych, 

e. organizowanie nauki języków żydowskich, 

f. działalność wydawniczą o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim, 

g. ścisłe współdziałanie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma zwanym dalej „Instytutem”, 

polegające w szczególności na wszechstronnym wspieraniu działalności Instytutu oraz wymianie informacji i 

doświadczeń, 

h. udostępnianieudostępnienie Instytutowi na podstawie umowy depozytu bądź użyczenia zbiorów muzealnych, 

bibliotecznych i archiwalnych, miejsca stanowiących własność Stowarzyszenia, jak również użyczenie 

powierzchni w siedzibie w pomieszczeniach budynkunieruchomości położonej przy ul. Tłomackie 3/5 w 

Warszawie, będącej siedzibą Stowarzyszenia oraz stanowiącej własność Stowarzyszenia, 

i. wspieranie działalności Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, którego Stowarzyszenie jest inicjatorem i 

współzałożycielem, zarówno poprzez realizowanie uprawnień Stowarzyszenia wynikających z umów 

założycielskich dotyczących Muzeum, oraz ze Statutu Muzeum, jak również poprzez przekazywanie 

otrzymywanych na ten cel dotacji i darowizn oraz wykonywanierealizacje innych obowiązków, które 

Stowarzyszenie przyjęło na siebie w tych umowach, a w szczególności przez opracowanie, wykonanie, 

sfinansowanie i przekazanie wystawy głównej Muzeum, udostępnianie potrzebnych obiektów z posiadanych 

zbiorów oraz kierowanie do realizacji tego projektu pracowników i współpracowników Stowarzyszenia, 

j. wspieranie działalności organizacji realizujących cele tożsame lub podobne do celów działalności 

Stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców na wspólnie realizowane 

projekty, przekazywanie środków finansowych, pomoc merytoryczną oraz udzielanie konsultacji, 

j.k. inicjowanie powstania stowarzyszeń i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w kraju i poza 

granicami. 

W §8 pkt. h doprecyzowana została 

forma współpracy z Żydowskim 

Instytutem Historycznym im. E. 

Ringelbluma w zakresie opieki nad 

zbiorami stanowiącymi własność 

Stowarzyszenia, a które zostały 

przekazane w depozyt Instytutowi 

oraz w zakresie użyczenia Instytutowi 

budynku przy ul. Tłomackie 3/5, 

którego Stowarzyszenia również jest 

właścicielem.  

W §8 pkt. i usunięto zapisy dotyczące 

budowy wystawy stałej, gdyż zapis ten 

jest już nieaktualny. Uszczegółowiono 

również zapis dot. dokumentów, w 

których zapisane są obowiązki 

Stowarzyszenia wobec Muzeum. 

Dodano §8 pkt. j, w którym zapisano  

możliwość wspierania innych 

podmiotów niż Muzeum POLIN i 

Żydowski Instytut Historyczny. 

Stowarzyszenie prowadzi takie 

działania w ramach Komisji 

Grantowej. 

§9 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

 

§10 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

 

§11 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na zasadach wynikających z przepisów prawa, w 

Zgodnie z §11 ust. 3 Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność 
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szczególności określonych ustawą z dnia 24.04.2003 roku Dz. U.nr 96 poz. 873 z późn. zm (tekst jednolity z 

27.10.2010 r.., Dz. U. 234 poz. 1536) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Działalność, o której mowa w § 11 ust. 1 powyżej nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą – wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego – z której nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku 

publicznego.  

4. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

gospodarczą.  

 

Dodany został §11 ust. 4, w którym 

zgodnie z obowiązującymi przepisany 

zapisano, że Stowarzyszenie musi 

uzyskać wpis do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

Obecnie Stowarzyszenie nie prowadzi 

działalności gospodarczej. 

Rozdział III  

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§12 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawione praw publicznych, wyrażające wolę 

uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach – 

cudzoziemcy mogą być członkami 

Stowarzyszeń, jeżeli ich statuty 

przewidują taką możliwość. Zapis ten 

reguluje obecny stan rzeczy. 

Dodatkowo dookreślono warunki jakie 

należy spełniać aby być członkiem 

Stowarzyszenia. Tym samym 

członkami Stowarzyszenia mogą być 

osoby pełnoletnie, które w żadnym 

zakresie nie zostały 

ubezwłasnowolnione.  

§13 

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 

 

§14 

Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej po złożeniu przez 

zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, popartej podpisami dwóch członków wprowadzających oz co najmniej 

trzyletnim stażustażem członkowskim w Stowarzyszeniu. 

 

Poprawki stylistyczne 

 

§15 

Paragraf 15 został rozbity na 3 ustępy. 

Zwiększony został staż członkowski w 
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1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.  

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą korzystać z materiałów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach 

ustalanych przez Zarząd. 

1.3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Ppo upływie 36 miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia uzyskują 

czynne i bierne prawo wyborcze, mogą korzystać z materiałów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalanych 

przez Zarząd. 

4. §Czynne i bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem § 15 ust. 31, przysługuje członkom Stowarzyszenia pod 

warunkiem opłacania należnych składek członkowskich, w kwocie oraz terminie ustalonych w uchwale Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

Stowarzyszeniu wymagany do 

uzyskania praw wyborczych, dzięki 

czemu osoby nowoprzyjęte nie będą 

od razu miały wpływu na decyzje 

Walnego Zgromadzenia 

 

Dodano ust. 4 obligujący Członków do 

bieżącego opłacania należnych 

składek. Osoby, które nie wywiązują 

się ze statutowych obowiązków 

członka nie będą mogły głosować 

podczas Walnego Zgromadzenia. 

Dodano również zapis, że to Walne 

Zgromadzenie a nie Zarząd będzie 

ustalał wysokość składki członkowskie 

– w dotychczasowym statucie kwestia 

ta pozostawała niedookreślone, a 

Zarząd posiadał pełną swobodę 

ustalania składek.  

§16 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

a.b. współdziałania w dążeniu do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu i 

opłacania składek. 

c. §czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych, 

d. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

Paragraf 16 został doprecyzowany 

poprzez wskazanie podstawowych 

obowiązków członka Stowarzyszenia 

wynikających z samej idei istnienia 

stowarzyszeń, czyli zaangażowania 

członków, przestrzegania decyzji 

władz Stowarzyszenia i realizowania 

jego celów statutowych.  

Dodano również zapis o obowiązku 

opłacania składek, których wysokość 

zgodnie z §15 ust. 4 jest ustalana 

przez Walne Zgromadzenie 

§17 

Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest honorowespołeczne. 

Pełnienie funkcji w Stowarzyszeniu jest 

społeczne, co oznacza, że członkowie 
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nie pobierają z tego tytułu 

wynagrodzeń bądź innych profitów.  

§18 

Osobom fizycznym zasłużonym dla rozwoju kultury żydowskiej Zarząd Stowarzyszenia może nadać tytuł honorowego 

członka Stowarzyszenia. 

 

§19 

Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez czynnego i biernego prawa udziału w 

głosowaniuwyborczego., oraz obowiązek popularyzowania celów Stowarzyszenia. 

 

Poprawki językowe oraz 

doprecyzowujące czym jest udział w 

głosowaniu – członkowie honorowi nie 

będą mogli być wybierani do organów 

Stowarzyszenia, ani nie będą mogli 

głosować.  

Dodatkowo usunięto obowiązek 

popularyzowania celów 

Stowarzyszenia – wyszliśmy z 

założenia, że jest nieelegancko 

obligować członków honorowych do 

czegokolwiek. Zwłaszcza, że jest to 

tytuł nadawany za zasługi w realizacji 

celów statutowych.  

§20 

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli, bez czynnego i 

biernego prawa udziału w głosowaniuwyborczego, oraz obowiązek wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów 

statutowych. 

 

Poprawki językowe oraz 

doprecyzowujące, czym jest udział w 

głosowaniu – podobnie  jak 

członkowie honorowi, reprezentanci 

członków wspierających jako osób 

prawnych nie będą mogli być 

wybierani do organów 

Stowarzyszenia, ani nie będą mogli 

głosować; 
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§21 

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasaustaje na skutek: 

 
1. Pisemnego wystąpieniazłożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniuue ze Stowarzyszenia przez 

członka. 

2. Wykreślenie uchwałąskreślenia członka na podstawie uchwały Zarządu z powodu: 

a. nieusprawiedliwionego zalegania w uiszczeniu składek członkowskich przez okres co najmniej dwunastu  

miesięcy, 

b. utraty praw publicznych stwierdzonymstwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu, 

c. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. W przypadku 

odwołania się członka do Walnego Zgromadzenia do czasu rozstrzygnięcia odwołania członkostwo w 

Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu. 

3. Wykluczeniuwykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał władz i regulaminów oraz 
podejmowanie przez członka działań sprzecznych z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

4. Śmierćśmierci członka Stowarzyszenia. 

 

Poprawki językowe. 

Wykreślony w §21 ust. 1 pkt c 

fragment został zastąpiony 

dopisaniem Sądu Koleżeńskiego w 

§22. – ma to na celu uporządkowanie 

statutu, a skutek prawny jest 

dokładnie ten sam. 

W §21 ust 3 dodano obostrzenie, 

zgodnie z którym członkowie 

postępujący niezgodnie z zapisami 

statutu lub działają na szkodę 

Stowarzyszenia mogą zostać 

wykluczeni decyzją Zarządu. 

Dotychczas Zarząd mógł skreślić 

członka za nieprzestrzeganie Statutu, 

uchwał władz i regulaminów, jest to 

więc dookreślenie zapisu 

§22 

Od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego o utracie członkostwa przysługuje członkowi odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymaniadoręczenia uchwały. Zarządu. Do czasu podjęcia uchwały w sprawie 

odwołania przez Walne Zgromadzenie, członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu.  

 

Dotychczas statut nie 

doprecyzowywał, czy członek który 

złożył odwołanie od decyzji Zarządu i 

Sądu Koleżeńskiego miał prawa 

członka Stowarzyszenia, czy nie. 

Zmiana jednoznacznie wskazuje, że 

członkostwo zostaje zawieszone do 

czasu decyzji Walnego Zgromadzenia 

Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§23 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zgromadzenie, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna, 

 



Projekt Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 2020.05.31 wraz z zmianą z dnia 22.04.2021 r. 

 

d. Walne Zgromadzenie może powołać Sąd Koleżeński. 

§24 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia zrzeszającą wszystkich członków. 

 

§25 

1. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku na zwyczajnym posiedzeniu sprawozdawczym oraz raz na 

cztery lata na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym lub w każdym czasie na posiedzeniu nadzwyczajnym, które 

może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zbiera się w każdym czasie na posiedzeniu nadzwyczajnym, które może być 

zwołane przez Zarząd: 

a. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze 

lub, 

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub 

a.c. w razie stwierdzenia przez Zarząd takiej potrzeby określonej w uchwale Zarządu.  

2.3. W przypadku ogłoszenia stanu epidemii, innego stanu wyjątkowego lub zaistnienia sytuacji, która w znaczącym 

stopniu uniemożliwi lub znacznie utrudni zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, wówczas Zarząd uprawniony jest do zwołania Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Zmiany mają charakter porządkujący 

paragraf 25. Został on podzielony na 

dwa ustępy.  

Pierwszy dotyczący corocznych 

Walnych Zgromadzeń.  

Drugi ustęp dookreśla i porządkuje, w 

jakim trybie może zostać zwołane 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

Dodany został ust. 3 umożliwiający 

Zarządowi zwołanie Walnego 

Zgromadzenia w sposób zdalny w 

przypadku stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu wyjątkowego 

lub w innym przypadku, który w 

sposób znaczący utrudni organizację 

Walnego Zgromadzenia   

§26 

1. Walne Zgromadzenie zwołujejest zwoływane przez Zarząd na podstawie pisemnych zawiadomień skierowanych 

do członków Stowarzyszenia,, który zawiadamia członków  co najmniej 14 dni wcześniej, przesyłając 

zawierających projekt porządku zebraniaposiedzenia z odpowiednimi materiałami.  

2. Członek Stowarzyszenia uprawniony jest do wyrażenia pisemnej zgody na zawiadamianie go o terminach 

Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazanych przez Członka 

Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej. 

1.3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 3045 dni od daty wpływu 

stosownegoodpowiedniego pisemnego wniosku, przy czym porządek tego posiedzenia musi przewidywać 

sprawy, dla których zostało zwołane. 

 

W §26 ust. 1 wprowadzono zmiany 

stylistyczne dookreślające istniejące 

zapisy. 

W ust. 2 wprowadzona jest zupełnie 

nowa możliwość otrzymywania 

zawiadomień dot. terminu Walnego 

poprzez środki komunikacji 

elektronicznej jak np. poprzez pocztę 

elektroniczną. 

W ust. 3 wydłużony zostaje termin 

organizacji Walnego Zgromadzenia. 

Zmiana ta wynika z potrzeb 

organizacyjnych - Po otrzymaniu przez 
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Zarząd wniosku o organizacje 

Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, Zarząd pierw 

potrzebuje kilku dni na zwołanie 

swojego posiedzenia celem podjęcia 

odpowiedniej uchwały. Następnie 

biuro Stowarzyszenia potrzebuje około 

tygodnia na przygotowanie wszelkich 

materiałów i ich rozesłanie. Muszą 

one zostać rozesłane na co najmniej 

14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Tym samy obecnie obowiązujący 

termin 30 dni od daty wpływu 

odpowiedniego wniosku jest trudny do 

dotrzymania z powodów 

organizacyjnych.  

§27 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy z zakresu działania Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a. wWytyczanie kierunków działalności., 

b. rRozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności.  oraz zatwierdzanie 

sprawozdań finansowych, 

c. Wwybór członków Zarządu, i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego., 

d. pPodejmowanie uchwały o absolutorium dla Zarządu. na zakończenie kadencji, 

e. uUchwalanie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia., 

f. dDecydowanie o tych sprawach majątkowych Stowarzyszenia, które przekraczają zakres zwykłego zarządu., w 

szczególności w kwestii tworzenia i ustalania kwot środków finansowych stanowiących określony kapitał 

żelazny, 

 
g. §zatwierdzanie struktury lokowania określonego kapitału żelaznego oraz upoważnienia Zarządu do realizacji 

szczegółowego planu działania w zakresie inwestycji określonego kapitału żelaznego, 

h. decyzja o sprzedaży, darowiźnie lub zbyciu w innej formie zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych 

stanowiących własność Stowarzyszenia.  

 

Poprawki językowe. 

W §27 pkt. b doprecyzowano zapis 

zgodnie z wymaganiami „Prawa o 

Stowarzyszeniach” 

W pkt f i g przypisano Walnemu 

Zgromadzeniu kompetencje dot. 

tworzenia i nadzorowania kapitałów 

żelaznych (liczba mnoga wynika z tego 

aby była możliwość tworzenia różnego 

rodzajów celowych kapitałów 

żelaznych). Decyzje te mają znaczący 

wpływ na składniki majątku 

Stowarzyszenia w związku z czym 

przekraczają uprawnienia Zarządu w 

zakresie rozporządzania majątkiem 

Stowarzyszenia. To Walne 

Zgromadzenie decydować będzie o 
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wysokości kapitałów żelaznych oraz o 

rodzaju inwestycji, jakie mogą zostać 

podjęte przez Stowarzyszenie – tzn. 

czy będą to bezpieczne narzędzia 

finansowe, czy też bardziej ryzykowne 

inwestycje. Zarząd stoi na stanowisku, 

że bezpieczeństwo kapitału jest 

ważniejsze od zysków, co zostało 

zapisane w projekcie statut w §42 ust. 

4. 

Zgodnie z brzmieniem §27 pkt. h 

Zarząd stoi na stanowisku, że wszelkie 

decyzje dot. zbycia zbiorów 

Stowarzyszenia, a w szczególności 

jego najcenniejszych elementów, jak 

na przykład Archiwum Ringelbluma 

nie powinny być podejmowane przez 

samodzielnie przez Zarząd, gdyż zbiory 

te są spuścizną narodu żydowskiego. 
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§28 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 42 ust. 7 oraz § 46 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia. 

2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Walne 

Zgromadzenie może odbyć obrady w drugim terminie, który może być wyznaczony przez Zarząd  w na ten tym 

samym dniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez 

względu na liczbę uczestnikówobecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

 

Kapitały Żelazne z założenia są 

wieczyście wydzielonymi funduszami. 

W związku z tym, projekt statutu 

zakłada, że decyzja dot. likwidacji 

bądź zmniejszenia kapitału żelaznego 

może być podjęta większością ¾ 

głosów. Wymagana większość 

dotyczyć będzie również zmian w 

statucie Stowarzyszenia, bądź decyzji 

dotyczącej likwidacji Stowarzyszenia. 

Obecnie decyzje te mogą być podjęte 

bezwzględną większością członków 

stowarzyszenia zebranych na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Doprecyzowany został zapis w §28 

ust 2 dotyczący zwoływaniu drugiego 

terminu Walnego Zgromadzenia, 

zgodnie z dotychczasową praktyką, 

kiedy drugi termin Walnego 

Zgromadzenia zwoływany jest na ten 

sam dzień, co pierwszy. 

§29 

1. Zarząd składa się z 7-11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na cztery lataczteroletnią kadencję. 

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu lub 

złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia oj rezygnacji z funkcji. 

3.4. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować nowych członków, 

jednak nie więcej niż 1/3 składu.  powołanego przez Walne Zgromadzenie na daną kadencję. 

4.5. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i 

sekretarza. 

5.1.  

6. §Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, przyjmowany przez Zarząd uchwałą. 

Dodano zapis dot. możliwości złożenia 

formalnej dymisji z pełnionej funkcji 

oraz dot. regulaminu prac Zarządu. 

Pozostałe poprawki mają charakter 

stylistyczny.  
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§30 

1. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności: 

a. wWykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia., 

b. realizacja celów Stowarzyszenia i kierowanie jego bieżącą działalnością.  

b.c. pPrzygotowywanie planów działalności, sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, budżetów i bilansów w 

celu przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu., 

c.d. sSkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności., 

d.e. rReprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz., 

e.f. zZarządzanie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w granicach nie przekraczających zakresu zwykłego 

zarządu., 

f.g. zZwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń., 

g.h. uUstalanie wysokości składek członkowskich., 

h.i. pPodejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu., 

i.j. oOpiniowanie projektów planów działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma., 

j.k. uUczestnictwo Przewodniczącego lub upoważnionych przez niego członków Zarządu w pracach Rady 

NaukowejProgramowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma., 

k.l. oOpiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma., 

l.m. zZawieranie umów o pracę z pracownikami oraz umów cywilno- prawnych w sprawach zwykłego zarządu., 

m.n. pPodejmowanie uchwał w sprawach bieżących, nie zastrzeżonychniezastrzeżonych do właściwości innych 

władz Stowarzyszenia., 

o. Proponowanie kandydatów na stanowiskowyrażenie zgody na powołanie i odwołanie dyrektora Muzeum 

Historii Żydów Polskich i na członków Rady Muzeum, a także wyrażanie zgody na powołanie i odwoływanie 

dyrektoraPolin oraz członków Rady na powołanie i odwołanie zastępców Dyrektora Muzeum Historii Żydów 

Polskich Polin, 

p. wyrażenie zgody na powierzenie zarządzania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin osobie fizycznej lub 

prawnej, 

n.q. sprawowanie kontroli w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przez organizatora prowadzącego 

rejestr Muzeum. Historii Żydów Polskich Polin, 

r. wskazanie 1/3 liczby członków Rady Muzeum działającej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 

o.s. wWyrażanie zgody na zmiany w statucie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w trybie w nim określonym., 

 
t. §wyrażenie zgody na połączenie, podział lub likwidację Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 

p.u. wyrażenie zgody na powołanie Rady Powierniczej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 

W §30 ust 1 pkt. o-u zapisano 

kompetencje wynikające z umowy 

założycielskiej i Statutu Muzeum 

POLIN  

 

Ustępy 2 i 3  regulują możliwość 

powoływania zespołów doradczych, 

takich jak Komisja Grantowa, czy 

Komisja ds. Funduszy Żelaznych.  

 

Ustępy 4 – 7 regulują działalność 

Komitetów ds. poszczególnych 

Kapitałów Żelaznych.  

 

W założeniu każdy fundusz, jaki 

powstanie w ramach Stowarzyszenia 

będzie posiadał własny komitet 

finansowy. Będą to ciała doradcze 

Zarządu złożone z ekspertów 

wybranych przez Zarząd, których 

kandydatury mogą być opiniowane 

przez Komisje Rewizyjną. Komitety te 

mają wspierać Zarząd w 

podejmowaniu wszelkich decyzji 

dotyczących funduszów, zwłaszcza w 

opracowaniu ramowego dokumentu 

(strategii), który będzie określał w 

jakiego typu instrumenty finansowe 

może Stowarzyszenie inwestować. 

Dokument ten będzie akceptowany 

przez Walne Zgromadzenie, a 

następnie Zarząd będzie działał 

zgodnie z jego zapisami. 
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2. Zarząd uprawniony jest do powołania i odwołania członków zespołów doradczych, składających się z osób 

posiadających wiedzę i doświadczenie odpowiednie do zakresu działalności, którą ma wykonywać określony zespół 

doradczy. Członkowie zespołów doradczych powołani zostają na okres tożsamy z okresem kadencji Zarządu, który 

ich powołał, chyba, że zostaną wcześniej odwołani przez Zarząd.  

3. Zarząd może uchwalić regulamin danego zespołu doradczego. Członkowie zespołów doradczych pełnią swoje 

funkcje społecznie.  

4. Zarząd uprawniony jest, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, do powołania i odwołania po czterech 

członków zespołów doradczych ds. określonego kapitału żelaznego Stowarzyszenia, zwanych dalej komitetami ds. 

określonego kapitału żelaznego. Kandydaci do komitetów ds. określonego kapitału żelaznego powinni wykazać się 

odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości oraz rynków inwestycyjnych.  

5. Zarząd uprawniony jest do wyznaczenia jednej osoby ze składu Zarządu jako obserwatora do każdego z komitetów 

ds. określonego kapitału żelaznego. 

6. Zarząd może upoważnić poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego do opracowania struktury 

(strategii) lokowania określonego kapitału żelaznego, podlegającej akceptacji uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

oraz do przygotowania szczegółowego planu działania w zakresie inwestycji określonego kapitału żelaznego, 

realizującego przyjętą przez Walne Zgromadzenie strukturę (strategię) lokowania określonego kapitału żelaznego. 

2.7. Zarząd uprawniony oraz obowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do realizacji planu 

działania przygotowanego przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego, w zakresie kwoty 

określonego kapitału żelaznego ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym do wprowadzenia zmian w 

planie. Zarząd uprawniony jest w szczególności do reprezentowania Stowarzyszenia podczas zawierania umów, 

składania oświadczeń mających za przedmiot kwotę (lub część kwoty) określonego kapitału żelaznego oraz 

podejmowania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w celu realizacji planu działania w zakresie 

inwestycji określonego kapitału żelaznego przygotowanego przez poszczególny komitet ds. kapitału żelaznego. 
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§31 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Zwołuje 

posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku zaś równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  

2. W posiedzeniach uczestniczymoże uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Dyrektor 

Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma lub jego zastępca, a także przedstawiciel Rady Naukowej 

Instytutu lub jego zastępcazastępcy oraz Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub jego zastępcy, 

Przewodniczący Rady Programoweja Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Przewodniczący Rady Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN lub ich zastępcy, a także członkowie poszczególnych komitetów ds. określonego 

kapitału żelaznego. 

W §31 ust. 2 dodano zapisy, zgodnie z 

którymi nie tylko przedstawiciele 

Instytutu mogą brać udział w 

posiedzeniach Zarządu jak to miało 

miejsce dotychczas, lecz również 

przedstawiciele Muzeum POLIN. 

Dodatkowo członkowie 

poszczególnych komitetów ds. 

określonego kapitału żelaznego, 

również będą mogli uczestniczyć w 

posiedzeniach Zarządu posiadając głos 

doradczy. 

§32 

 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca oraz osoby 

upoważnione uchwałą Zarządu. 

 

§Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przewodniczącego Zarządu lub przez dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie. Łączne działanie Przewodniczącego Zarządu oraz innego Członka Zarządu wymagane jest 

wyłącznie do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 25.000 złotych.  

 

 

Nastąpiła zmiana formy reprezentacji 

Stowarzyszenia. Dotychczas 

Przewodniczący Zarządu miał 

swobodę w podejmowaniu 

zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia. 

Po przyjęciu nowego Statutu zostanie 

to prawo ograniczone i 

Przewodniczący samodzielnie będzie 

mógł reprezentować Stowarzyszenie 

jedynie, jeśli nie będzie to pociągało za 

sobą zobowiązań finansowych 

większych niż 25.000 złotych 

§33 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym i niezależnym  od Zarządu i niepodlegającym mu 

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. . 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.czteroletnią 

kadencję.  

3. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie trwania kadencji Komisja może dokooptować nowych członków, nie 

więcej jednak niż 23 osoby. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

Doszczegółowienie zapisu – Komisja 

Rewizyjna jest organem niezależnym 

od Zarządu w każdym zakresie, a nie 

tylko w zakresie kontroli wewnętrznej. 

 

Zwiększona została liczba osób która 

w czasie kadencji może zostać 

dokooptowana, co zwiększy stabilność 

pracy tego organu w przypadku 
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5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

rezygnacji jednego z członków  

§34 

Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

 

§35 

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do prowadzenia co co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem kontroli majątku własnego i użyczonego, działalności finansowej i 

gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do bieżącej 

kontroli działań Zarządu zmierzających do realizacji szczegółowego planu działania w zakresie inwestycji 

określonego kapitału żelaznego. 

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przedstawienia Zarządowi opinii na temat kandydatów na członków 

poszczególnych komitetów ds. określonych kapitałów żelaznych, w terminie 21 dni od dnia przedstawienia 

kandydatów przez Zarząd. 

2.3. Komisja Rewizyjna może - w związku z przeprowadzoną kontrolą lub jej wynikiem - żądać od Zarządu udzielenia 

wszelkich wyjaśnień oraz występować do Zarządu z odpowiednimi wnioskami i opiniami. 

3.4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli i przedstawia 

wnioski o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. 

Dopisane zostały Komisji Rewizyjnej 

dodatkowe funkcje kontrolne w 

zakresie Kapitałów Żelaznych, a także 

obowiązek opiniowania kandydatów 

na członków komitetów ds. funduszy 

żelaznych, zwiększana jest tym samym 

kontrola nad wyborem członków 

komitetu.  

§36 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 3 członkówpołowy składu Komisji Rewizyjnej. 

2. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określić regulamin Komisji Rewizyjnej, przyjmowany przez 

Komisję Rewizyjną uchwałą. 

 

W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna 

liczyła 3 członków wymagana była 

obecność wszystkich przedstawicieli w 

zebraniach komisji. W przypadku 

przedłużającej się niemożliwość brania 

udziału w zebraniach Komisji przez 

choćby 1 członka, nastąpiłby paraliż 

działań całej Komisji Rewizyjnej, 

dlatego wymóg obecności połowy 

członków.  

§37 
Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów wynikłych w sferze działalności Stowarzyszenia między jego 
członkami. 

 

§38  
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia ybranychwybranych przez Walne Zgromadzenie. Na 
pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 

Poprawki stylistyczne 
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do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo- wyborczego 
2. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie kadencji, Sąd Koleżeński może dokooptować nowych członków, . nNie 
więcej jednak jak niż dwie osoby. 

§39 
1. W sprawach określonych w §37 Sąd Koleżeński podejmuje środki dla zażegnania sporu, a jeśli jest to możliwe, wydaje 
orzeczenie, w którym stwierdza, która ze stron i w jakim zakresie ma lub nie ma racji. Stosownie do tego Sąd może 
zobowiązać stronę lub obie strony do określonego postępowania zmierzającego do zażegnania sporu. 
2. W sprawach określonych w  §37 Sąd Koleżeński stwierdzając winę członka Stowarzyszenia, udziela mu upomnienia 
lub nagany, a w razie wyjątkowo ciężkiego przewinienia, może orzec wykluczenie ze Stowarzyszenia. W sprawach 
mniejszej wagi Sąd może się ograniczyć do stwierdzenia winy, nie stosując wyżej wymienionych środków. 
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty 
otrzymania orzeczenia. 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 

§40 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a. ruchomości, 

b. nieruchomości, 

c. fundusze. 

Poprawki interpunkcyjne 

§41 

Na fundusze składają się: 

a. dochody ze składek członkowskich, 

b. dochody z działalności gospodarczejstatutowej, 

c. środki pieniężne ulokowane jako określone kapitały żelazne oraz zyski z lokowania tych środków pieniężnych, 

c.d. dotacje państwowe, 

d.e. subwencje, zapisy, darowizny, spadki, 

e.f. inne wpływy wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia. 

Uzupełnienie majątku Stowarzyszenia 

o środki pochodzące z prowadzonej 

odpłatnej działalności statutowej oraz 

o środki uzyskane na drodze 

spadkowej. Jednocześnie zapisano 

Kapitały Żelazne jako część składową 

majątku. 

§42 

1. Środki finansowe stanowiące określony kapitał żelazny przeznaczane są, w ramach struktury (strategii) lokowania 

określonego kapitału żelaznego przyjętej przez Walne Zgromadzenie oraz, zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze 

planu przygotowanego przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego. Zarząd upoważniony i 

obowiązany jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji planu 

przygotowanego przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego.  

Dodatkowy paragraf dedykowany 

Kapitałowi Żelaznemu określający: 

1) Odpowiedzialność Zarządu za 

zarządzanie kapitałem zgodnie z 

określonymi planami dla danego 

kapitału; 
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1. Wszelkie zyski, pożytki uzyskane z lokowania kwoty określonego kapitału żelaznego są przeznaczane wyłącznie na 

realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Środki finansowe stanowiące określony kapitał żelazny będą w całości lokowane przez Zarząd zgodnie ze planem 

przygotowanym przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego.  

3. Lokowanie środków określonego kapitału żelaznego podejmowane będzie zgodnie z potwierdzoną przez Walne 

Zgromadzenie strukturą (strategią) lokowania określonego kapitału żelaznego oraz z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie nabywania instrumentów finansowych przez stowarzyszenia (organizacje pożytku 

publicznego), zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora (tj. tylko w aktywa, których ryzyko poszczególny komitet ds. 

określonego kapitału żelaznego jest w stanie określić w planie ds. określonego kapitału żelaznego i które to ryzyko 

może być następnie monitorowane) w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa, 

jakości i rentowności przy zachowaniu płynności środków, w szczególności poprzez: 

a. nabywanie obligacji skarbowych, bonów skarbowych lub innych skarbowych papierów wartościowych, 

b. lokaty i gwarantowane przez Skarb Państwa depozyty bankowe, 

c. obligacje jednostek samorządu terytorialnego, 

d. nabywanie nieruchomości, 

e. nabywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych zdeponowanych na odrębnym 

rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (dom maklerski, firma inwestycyjna), 

f. nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

g. inne czynności podejmowane w celu uzyskania zysku. 

4. Środki finansowe stanowiące określony kapitał żelazny lokowane będą z zastosowaniem zasady – bezpieczeństwo 

jest ważniejsze niż rentowność – w tym poprzez dywersyfikację i różnorodność inwestycji. 

5. Wszelkie zmiany zwiększające kwotę określonego kapitału żelaznego wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do 

głosowania.  

6. Zmniejszenie kwoty określonego kapitału żelaznego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 

3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

1.7. Wszelkie zmiany w zakresie struktury (strategii) lokowania określonego kapitału żelaznego wymagają uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

2) Przeznaczenie zysków z Kapitału 

Żelaznego na działalność statutową 

Stowarzyszenia (przeznaczenie zysków 

na inne cele niż cele statutowe 

Stowarzyszenia spowoduje 

opodatkowanie tych zysków).   

3) Sposoby inwestowania środków 

kapitału żelaznego jedynie w 

narzędzia bezpieczne i gwarantujące 

nieopodatkowanie zysków 

wypracowanych. dzięki tym 

narzędziom. 

Jednocześnie dodano zapisy 

ograniczające możliwość 

zlikwidowania bądź zmniejszenia 

kapitału żelaznego – wymagana 

większość ¾ głosów. 

§43 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem §§11 ust. 3 

Statutu. 

 

§44 Usunięcie zapisu wynika ze zmiany w 
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Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek ruchomy na podstawie obowiązujących przepisów. 

1. Rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu, w tym użyczenie, oddanie 

w depozyt bądź przekazanie części innym instytucjom lub osobom fizycznym może nastąpić na podstawie uchwały 

Zarządu i umowy cywilnoprawnej. 

reprezentacji Stowarzyszenia, a tym 

samym określa sposób 

reprezentowania Stowarzyszenia  

patrz: §32 Statutu 

§45 

W ramach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 

Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi””, 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§46 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w trybie  

§28większością 3/4 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, 

określające likwidatorów bądź na podstawie decyzji sądu zarządzającej likwidację i wyznaczającej likwidatora. W 

tym samym trybie mogą być dokonywane zmiany statutu. 

2. Dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 3/4 

głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

Dotychczas decyzja o likwidacji 

Stowarzyszenia mogła zostać bardzo 

podjęta zwykłą większością głosów. 

Proponujemy zwiększyć ten limit, do 

większości ¾ głosów członków 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu.  

Proponujemy, aby zapis ten dotyczył 

również zmiany statutu. Tym samym 

ograniczone zostanie ryzyko likwidacji 

Stowarzyszenia, bądź daleko idących 

zmian statutowych 

§47 Poprawka stylistyczna 
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O sposobie przeprowadzenia likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia decyduje Walne 

Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 


