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Warszawa, 29 kwietnia 2O2I r.

Szanowni Poristwo,

W zeszlym roku planowali5my na Walnym Zgromadzeniu przeglosowaó zmiany, statutu, który

tworzy podstawy prawno-organizacyjne Stowarzyszenia, a w tym funduszu 2elaznego. Niestety panujqca

pandemia pokrzy2owala nasze plany. Nie mo2emy jednak czekaó na czas po pandemii. Panujqca inflacja

oraz minimalne stopy procentowe nakazujq podjqó kroki zabezpieczajqce majqtek Stowarzyszenia przed

utratE warto6ci.

O wszelkich planowanych zmianach informowaliémy Paristwa ju2 w lipcu zeszfego roku. Wiemy, 2e

spotkaly siç one ze zrozumieniem i 2yczliwoéciq. Chcemy jednak, aby przed glosowaniem, mieli Paristwo ich

peten obraz . Zapraszamy wszystkie osoby chcqce zada(. Zarzqdowi pytania dotyczqce Kapitalu Zelaznego

oraz zmian statutowych na spotkania online. Odbqdq siç one w dniach 25 i 26 maja 2O2t r. w godzinach

15:00 - 17:00 na platformie zoom. Link z zaproszeniem zostanie Pañstwu przeslany mailem na tydzieñ

przed spotkaniem, a tak2e zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia:

www.szih.org. pllwa I ne202L.

Jak Paristwo pamiqtacie Fundusz íelazny (eng: endowment)to érodkifinansowe, które organizacje

pozarzqdowe gromadzq, aby realizowaó swoje cele statutowe, dziçki osiqganym zyskom wypracowanym z

inwestycji. Podstawowq zasadq jest nienaruszalnoéó kapitalu oraz jego stale pomna2anie. Dziqki

Funduszowi 2elaznem u nasze Stowa rzyszenie bqdzie:

. utrzymywaóniezale2noéófinansowq;

o rozwijaó prowadzone programy, takie jak Komisiq Grantowq;

o mialo zabezpieczenie w przypadku utraty ptynno6ci finansowei (np. spowodowanej

kryzysem gospodarczym lub epidemicznym);

. postrzegane przez potencjalnych darczyriców jako organizacja stabilna i godna zaufania.

Tworzqc koncepcje Ka pitatu 2elaznego przyjqliémy nastqpujqce zalo2enia :

. statutowa nienaruszalnoéó Funduszu Zelaznego;

¡ funkcjonowanie kapitalu w ramach naszego Stowarzyszenia, a nie podmiotu trzeciego;

¡ zwiekszenie bezpieczeóstwa zgromadzonych érodków kosztem wysokoéci potencjalnych

zysków;

¡ bezpieczeñstwopodatkowe;

o przejrzystoéó i transparentnoéó;

o staly nadzór ekspercki nad decyzjami dot. kapitalu.

Opracowanie tej koncepcji jest pierwszym etapem. Szereg kolejnych decyzji musi zostaó podjqtych

przez nas wspólnie, gdy2 Zarzqd nie ma wystarczajqcych uprawnieír, aby samodzielnie zdecydowaó o tak

wa2nych krokach. W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@szih.org.pl.

Pozdrawiam serdecznie
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BUDowA FUNDUSZU 2¡uzru¡eo srowARzyszENrA

Etap 1 - Zmiana Statutu Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce:

W celu powolania Funduszu íelaznego, a zwlaszcza budowy jego nienaruszalnoéci, nale2y zaktualizowaó

statut. Zmiany dotyczyó bçdq:

o wpisania Funduszu 2elaznego w Statut jako skfadowej czqéci maiqtku Stowarzyszenia;
. stworzenie mo2liwoéci powolania Komitetu ds. Funduszu Zelaznego - eksperckiego ciala doradczego,

które na bie2qco doradzaó bqdzie Tarzqdowi przy podejmowaniu decyzji dotyczqcych érodków
finansowych;

. opisanie narzqdzi, w które bçdzie mo2na bezpiecznie inwestowaó.
o ograniczenia mo2liwoici zmiany Statutu, bqdÍ likwidacji Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie mo2e

zostaó zlikwidowane lub mo2e zmienió swoje cele statutowe zwyklq wiqkszo6ciq glosów. Zwiqkszenie tej
wiqkszoéci do liczby 75% obecnych na WalnymZgromadzeniu zwiqkszy stabilno6ó naszej organizacji;

r jednq z podstawowych zasad funduszy 2elaznych jest ich nienaruszalnoió w zwiqzku z czym mo2liwoóó
zmniejszenia írodków zgromadzonych w Funduszu wymagaó bqdzie wiqkszoéé 75% obecnych.

Statut Stowarzyszenia od 10 lat nie byl aktualizowany i zawiera jeszcze zapisy dot. budowy wystawy stalej
Muzeum POLIN. W zwiqzku z tym zaproponowany projekt zawiera równie2 inne zmiany. Po przyjqciu przez

Walne Zgromadzenie nowego statutu zostanie on wyslany do akceptacji i rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sqdowym.

Etap 2 - Powolanie eksperckiego ciala doradczego - Komitet Finansowy Funduszu 2elaznego:

Zarzqdzanie i inwestowanie 6rodków finansowych wymaga odpowiedniej wiedzy i doéwiadczenia. Z tego
powodu Zarzqd bqdzie mógl powolaó cialo doradcze, w którym bqdq zasiadaé osoby posiadajqce wymagane
kompetencje. Kandydatury muszq byó pozytywnie zaopiniowane przez Komisjq Rewizyjnq. Czlonkowie
Komitetu bqdq pracowaó spolecznie. Pierwszym zadaniem Komitetu bqdzie opracowanie ,,Struktury
Lokowania Funduszu" - ramowego dokumentu wyznaczajqcego mo2liwe sposoby inwestowania érodków.
Dokument ten zostanie przedstawiony do akceptacji Walnemu Zgromadzeniu. Do pozostalych zadañ
Komitetu bqdzie nale2alo:

o opracowanie w oparciu o zaakceptowanE przez Walne Zgromadzenie ,,Strukturq Lokowania Funduszu"
tzw. Szczególowego Planu Dziatari w zakresie Funduszu Zelaznego, czyli dokumenty dookre6lajqcego
sposoby inwestowania Fu nduszu;

o bie2Ece monitorowaniefunkcjonowania Funduszu;
o doradzanie Zarzqdowi w kwestiach zwiqzanych z Funduszemt
. opiniowanie decyzji Zarzqdu;
o uczestnictwo przedstawiciela Komitetu w posiedzeniachZarzqdu;
o wnioskowanie do Zarzqdu o zwolanie posiedzeñ dot. Funduszu;
o przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z dzialania Funduszu Zelaznego.

Etap 3 - Przyjqcie przez Walne Zgromadzenia dokumentu ,,Struktura Lokowania Funduszu" oraz powolanie
Funduszu 2elaznego:

Po uzyskaniu akceptacji i zarejestrowaniu nowego statutu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sqdowym i

przygotowaniu ,,Struktury Lokowania Funduszu" przez Komitet Finansowy Funduszu 2elaznego zostanie
zwolane Walne Zgromadzenie majqce na celu powolanie Funduszu 2elaznego. W jego trakcie zostanq podjqte
dwie zasadnicze uchwaly dot.

. wyodrqbnienia Funduszu 2elaznego oraz przeznaczenia na niego 6rodków pochodzqcych ze zwrotu
podatku od towarów i ustug poprzez podjqcie wlaéciwych uchwal.

¡ Akceptacji ,,Struktury Lokowania Funduszu" zgodnie, z którq bçdq inwestowane írodki tworzqce
Fundusz Zelazny.
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