STATUT
Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć –
2.
3.
4.
5.
6.

Zikaron”, w skrócie: Stowarzyszenie „Pamięć – Zikaron”, jest dobrowolnym, samorządnym
Stowarzyszeniem - zwanym dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do opieki nad dziedzictwem żydowskim,
a w szczególności cmentarzami żydowskimi w Gliwicach.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, naukowej
ukierunkowanej na:

− opiekę nad gliwickim dziedzictwem żydowskim, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy
żydowskich, ochronę i renowację cmentarzy,
− szerzenie i propagowanie postaw tolerancji, otwartości na inne religie i kultury oraz przełamywanie
stereotypów,
− wspieranie osób i organizacji promujących takie działania,
− działalność naukową, w szczególności prowadzenie różnorodnej działalności związanej z
odkrywaniem i upowszechnianiem wiedzy o żydowskich mieszkańcach Gliwic oraz innych gliwickich
mniejszościach religijnych, etnicznych, narodowych itp.
− działalność oświatową i edukacyjną w tym szerzenie i propagowanie postaw tolerancji i
przełamywania stereotypów oraz przeciwdziałanie nietolerancji,
− propagowanie gliwickiego dziedzictwa kulturowego,
− edukację kulturalną i upowszechnianie kultury.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
− inicjowanie i prowadzenie prac renowacyjnych na obu cmentarzach żydowskich w Gliwicach, w
pierwszym rzędzie na cmentarzu przy ul. Na Piasku,
− współpracę z instytucjami samorządowymi, konserwatorami zabytków oraz innymi instytucjami
mającymi wpływ na losy obiektów zabytkowych,
− gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie informacji związanych z mniejszościami
religijnymi, etnicznymi i kulturowymi,
− prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym serwisu internetowego,
− organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, koncertów oraz innych imprez,
− występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów,
− działania na rzecz edukacji młodzieży,
− współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
− inne działania realizujące cele Statutowe.
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3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność

pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obie działalności zostaną
rachunkowo wyodrębnione.
4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
22.11.Z – Wydawanie książek.
22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
22.15.Z – Działalność wydawnicza pozostała.
73.20.F – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
73.20.G – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
92.31.F - Działalność domów i ośrodków kultury.
92.52.B – Ochrona zabytków.

5. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym
zakresie:
22.11.Z – Wydawanie książek.
22.13.Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
22.15.Z – Działalność wydawnicza pozostała.
73.20.F – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
73.20.G – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych
92.31.F - Działalność domów i ośrodków kultury.
92.52.B – Ochrona zabytków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, z pełną

4.
5.
6.
7.

zdolnością do czynności prawnych, a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów
Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską i przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia;
decyzję przyjęcia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, z miejscem zamieszkania lub działania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i akceptująca jego Statut.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju działalności
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 2 członków
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
−
−
−
−

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
− brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
− przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
− regularnego opłacania składek.

9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą

jednak brać udział z głosem doradczym w Statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
prawa jak członkowie zwyczajni.
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10.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

11.Utrata członkostwa następuje na skutek:
− dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
− skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu
niewywiązywania się z obowiązków członka, m.in. za zaleganie ponad 2 lata z opłatą składek
członkowskich,
− niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, prowadzenia działalności sprzecznej z celami
Stowarzyszenia,
− skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej,
− śmierci członka,
− utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

12.Od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo

zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu jednego miesiąca od
daty powiadomienia o decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
13.Dla prowadzenia swoich spraw, zwłaszcza bieżących, Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników
oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

3.
4.
5.
6.

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie. W
drugim terminie wyznaczonym pół godziny później uchwały mogą zostać podjęte zwykłą większością
głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią
inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym –
członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków
zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków należy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian Statutu,
wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań z
działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

7. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
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8. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
zgromadzenie członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

9. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób: Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i dwóch członków.
10.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
11.Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Członkom Zarządu może przysługiwać
zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.

12.Do kompetencji Zarządu należy:
−
−
−
−

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenie Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu
lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
− reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
− zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
− przyjmowanie i skreślanie członków.

13.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje
jego działalność nie rzadziej niż raz do roku.

14.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego i 2 członków.
15.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
−
−
−
−
−

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

16.Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w
miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Dokooptowani
członkowie utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
−
−
−
−
−
−
−

ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności statutowej,
dotacji i ofiarności publicznej,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
odsetek.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne

Zgromadzenie Członków.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
5. Oświadczenie o przyjęciu darowizny na rzecz Stowarzyszenia może przyjąć jednoosobowo każdy
członek Zarządu.
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ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie

Członków w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli
członków zwyczajnych.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele, na jakie
przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
2. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

