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PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział I 

§ 1 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce zwane dalej "Towarzystwem" jest 

dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, neutralnym światopoglądowo zrzeszeniem 

obywateli polskich narodowości żydowskiej zamieszkujących na stałe w Polsce. 

§ 2 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  

a siedzibą jego władz naczelnych jest Warszawa. 

§ 3 

Towarzystwo powołuje terenowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych w 

dalszych postanowieniach Statutu. 

§ 4 

Towarzystwo może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych, których 

cele i zadania nie są sprzeczne z celami Towarzystwa. 

§ 5 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do 

prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników oraz może prowadzić działalność 

gospodarczą, z której dochody przeznacza na realizację celów statutowych. 

§ 6 

Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną.  

§7 

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem "Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Żydów w Polsce". 
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Rozdział II 

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji. 

§8 

Celem Towarzystwa jest: 

1. Integracja rozproszonej ludności żydowskiej w Polsce poprzez włączenie jej w 

obszar działań organizacyjnych Towarzystwa. 

2. Artykułowanie i obrona żywotnych interesów mniejszości żydowskiej w Polsce, w 

szczególności w kwestii przestrzegania praw i wolności obywatelskich oraz 

zachowanie tożsamości narodowej. 

3. Obrona godności narodowej mniejszości żydowskiej w Polsce. 

4. Zwalczanie wszelkich przejawów antysemityzmu i dyskryminacji Żydów. 

5. Reprezentowanie interesów indywidualnych i zbiorowych członków Towarzystwa 

wobec władz państwowych, samorządowych oraz organizacji zagranicznych i 

krajowych. 

6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i społeczno-

bytowych dotyczących środowiska żydowskiego. 

7. Inicjowanie i organizowanie pomocy koleżeńskiej na rzecz członków Towarzystwa. 

8. Zaspakajanie potrzeb kulturalnych ludności żydowskiej zarówno przez 

pielęgnowanie tradycji, jak też krzewienie współczesnych osiągnięć kultury 

żydowskiej i polskiej. 

9. Budzenie i pielęgnowanie świadomości narodowej, w szczególności młodego 

pokolenia. 

10. Popularyzacja i popieranie żydowskiej twórczości literackiej, artystycznej i naukowo-

badawczej ze specjalnym uwzględnieniem kultury jidysz. 

11. Działanie w celu zachowania i ochrony dziedzictwa historycznego Żydów, w tym 

szczególnie zabytków kultury materiałowej i miejsc martyrologii. 

12. Reprezentowanie międzynarodowych organizacji żydowskich na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej z ich upoważnienia. 

§9 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze ogólnokrajowym, służących 

umacnianiu tradycji narodowych, świadomości historycznej i przybliżaniu wartości 

kulturalnych narodu żydowskiego. 

2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji państwowej i 

samorządowej w zakresie życiowych spraw ludności żydowskiej. 

3. Współpracę z instytucjami i organizacjami żydowskimi w kraju i za granicą. 



 4 

4. Działalność oświatową, szkoleniową, publicystyczną i popularyzatorską, 

szczególnie w zakresie kontynuowania tradycji żydowskiej. 

5. Organizowanie ruchu artystycznego i różnych form działalności klubowej. 

6. Organizowanie kursów językowych, szczególnie żydowskich i hebrajskiego. 

7. Organizowanie wypoczynku i turystyki. 

8. Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i samopomocowej. 

9. Wydawanie i rozpowszechnianie książek, prasy i innych wydawnictw o tematyce 

żydowskiej oraz rozwijanie czytelnictwa.   

10. Tworzenie sekcji problemowych. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być Żyd, obywatel Polski mający pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku 16 do 18 lat pragnący 

przyczynić się do realizacji celów i zadań Towarzystwa. 

2. Członkiem zwyczajnym może być Żyd, cudzoziemiec na stałe zamieszkały w Polsce. 

§ 11 

Członkostwo nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do 

Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Zarząd Oddziału. W przypadku odmowy 

przyjęcia do Towarzystwa, kandydat na członka ma prawo w terminie 15 dni odwołać się 

do Zarządu Głównego, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna. 

§ 12 

Członek Towarzystwa ma prawo: 

1. Wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa z tym, że do władz terenowych 

wybranym może być członek Towarzystwa z co najmniej rocznym stażem, nie 

dotyczy to nowo utworzonych Oddziałów, natomiast do władz naczelnych ze 

stażem dwuletnim. Jako kryterium przyjmuje się aktywny udział w pracy Oddziału. 

2. Brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Towarzystwa, korzystać z jego porad, 

pomocy i urządzeń. 

§ 13 

Dowodem przynależności do Towarzystwa jest ważna legitymacja członkowska. 
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§ 14 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna wybitnie zasłużona w realizacji celów 

Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny na wniosek 

Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału. Członkowie honorowi nie maja 

obowiązku płacenia składek. 

§ 15 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Towarzystwa i wspierająca je w formie finansowej lub rzeczowej. Członka 

wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny. Osoba prawna działa przez 

swojego przedstawiciela. 

§ 16 

Członkowie honorowi i wspierający nie maja prawa wybierać i być wybieranymi do władz 

Towarzystwa. 

§ 17 

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zjeździe 

Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym.  

§ 18 

Członek Towarzystwa jest obowiązany: 

1. Brać udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz propagować i 

popierać jego cele. 

2. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Towarzystwa oraz instrukcji i 

regulaminów opracowanych przez naczelne władze Towarzystwa. 

3. Opłacać regularnie składki członkowskie.  

§ 19 

Utrata członkostwa następuje wskutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi 

Oddziału. 

2. Skreślenia z listy członków  

3. Wykluczenie z Towarzystwa 

4. Śmierci członka. 
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§ 20 

Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

1. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty 

praw publicznych. 

2. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku. 

§ 21 

Wykluczenie z Towarzystwa następuje na skutek postępowania sprzecznego z 

postanowieniami Statutu Towarzystwa lub zasadami współżycia społecznego. 

1. Uchwałę o wykluczeniu i skreśleniu z Towarzystwa podejmuje Zarząd Oddziału z 

własnej inicjatywy, Zarząd Główny lub Prezydium na wniosek Sądu Koleżeńskiego. 

2. Od uchwały o wykluczeniu i skreśleniu podjętej przez Zarząd Oddziału służy prawo 

odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 15 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu. 

3. Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu podjętej przez Prezydium lub Zarząd 

Główny służy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów. 

Rozdział IV 

Władze Naczelne Towarzystwa. 

§ 22 

Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:  

A. Walne Zebranie Delegatów 

B. Zarząd Główny 

C. Komisja Rewizyjna  

D. Sąd Koleżeński 

Kadencja Władz Naczelnych trwa 4 lata. 

A. WALNE ZEBRANIE DELEGATOW 

§ 23 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Delegatów, które odbywa się raz 

na cztery lata. 

2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach wyborczych w 

Oddziałach według zasad określonych Statutem, 

b. z głosem doradczym członkowie ustępujących władz naczelnych Towarzystwa, 

jeśli nie zostali wybrani delegatami na Zjazd, 

c. z głosem doradczym zaproszeni członkowie honorowi i wspierający, 
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d. przedstawiciele organu nadzorującego w przypadku rozpatrywania 

sprawozdania dotyczącego gospodarki środkami pochodzącymi z dotacji, 

darowizn lub zapisów. 

3.Ważność mandatu delegata trwa do następnego Walnego Zebrania Delegatów. 

§ 24 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny 

zawiadamia pisemnie delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania Delegatów. Do zawiadomienia należy załączyć materiały sprawozdawcze. 

§ 25 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, 

Prezydium, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, 

b. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Towarzystwa 

c. wybór w trybie ustalonym przez Walne Zebranie Delegatów, Zarządu 

Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

d. decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa i jego likwidacji oraz określenie celu, 

na który przechodzi jego majątek,  

e. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach o zasadniczym 

znaczeniu dla działalności Towarzystwa.   

2. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów, a w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych. 

3. Uchwały zmian Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów w 

obecności, co najmniej 3/4 ogólnej liczby wybranych delegatów. 

§ 26 

Zarząd Główny może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów z własnej 

inicjatywy. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów na 

wniosek nie mniej niż 1 /3 Zarządów Oddziałów, które na ogólnych zebraniach podjęły 

uchwałę w tym przedmiocie, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

§ 27 

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w miesiąc od daty 

zgłoszenia wniosku. 

§ 28 

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów winny być wyłącznie 

sprawy, dla których zostało ono zwołane. 
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B. ZARZĄD GŁÓWNY 

§ 29 

Zarząd Główny jest organem kierującym pracą Towarzystwa między Walnymi Zebraniami 

Delegatów. 

§ 30 

1. Zarząd Główny składa się z 21 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów w 

trybie określonym przez Walne Zebranie Delegatów. 

2. Zarząd Główny ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków spośród 

delegatów, którzy nie weszli do innych władz naczelnych Towarzystwa, nie więcej niż 

1/5 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru, o ile zmniejszy się ich 

stan osobowy na skutek przyczyn losowych. 

§ 31 

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:  

1. Kierowanie całokształtem pracy Towarzystwa 

2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów 

3. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i bilansu oraz ich zatwierdzanie 

4. Ustalanie ram działalności gospodarczej Towarzystwa i zatwierdzanie programów 

tej działalności 

5. Ustalanie wysokości minimalnych składek członkowskich 

6. Prowadzenie stałego ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Śródborowie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów i Prezydium 

8. Decydowanie o przystąpieniu Towarzystwa do fundacji, spółek lub innych 

organizacji oraz podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

9. Rozpatrywanie i zatwierdzenie uchwał o utworzeniu, zawieszeniu i rozwiązaniu 

Oddziałów oraz ich zasięgu terytorialnym   

10. Przyjmowanie sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego oraz zatwierdzenie 

uchwal Prezydium, podejmowanych w imieniu ZG. 

11. Decydowanie o nadaniu godności członka honorowego Towarzystwa 

§ 32 

1. Zarząd Główny odbywa plenarne posiedzenie w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w 

roku. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezydium zawiadamiając o tym 

członków Zarządu Głównego, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z 

podaniem porządku dziennego. 

2. Uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium Zarządu Głównego podejmowane są 

zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu 

Głównego lub Prezydium. Przy równej ilości głosów decyduje Przewodniczący. 
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§ 33 

1. Zarząd Główny wybiera w tajnym głosowaniu spośród siebie Prezydium w składzie 9 

osób tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 5 

członków. Każdy z członków Prezydium winien być odpowiedzialny za określoną 

dziedzinę pracy Towarzystwa. 

2. Zarząd Główny ma prawo dokooptować spośród siebie w głosowaniu tajnym do 

Prezydium nowych członków, jeżeli skład osobowy Prezydium w czasie kadencji uległ 

zmniejszeniu. 

PREZYDIUM  

§ 34 

Kieruje bieżącą pracą Towarzystwa w okresie między plenarnymi posiedzeniami Zarządu 

Głównego. 

§ 35 

Do prerogatyw Prezydium Zarządu Głównego należy: 

1. Kierowanie działalnością Towarzystwa w myśl uchwał i wytycznych Walnego 

Zebrania Delegatów i Zarządu Głównego.   

2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 

3. Ustalanie projektu budżetu Towarzystwa w oparciu o plany pracy i budżetów 

poszczególnych Oddziałów i Zarządu Głównego oraz nadzór nad jego prawidłową 

realizacja. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa. 

5. Zatwierdzenie budżetów, bilansów i planów Oddziałów.  

6. Kontrola i ocena pracy Oddziałów. 

7.Przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych Towarzystwa na wniosek 

Zarządu Oddziału.

8. Zawieszanie Zarządów Oddziałów, których działalność jest niezgodna z 

obowiązującym Statutem i uchwałami Towarzystwa i mianowanie tymczasowego 

Zarządu Oddziału sprawującego funkcję do Walnego Zebrania Oddziału, które 

winno być zwołane do trzech miesięcy od daty zawieszenia. 

9. Zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów niezgodnych z przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu lub uchwałami władz naczelnych. 

10. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych dla pozostałych władz 

naczelnych Towarzystwa lub zleconych przez Zarząd Główny. 

11. Określenie zasad korzystania z lokali, urządzeń, zbiorów i innych przedmiotów 

Towarzystwa. 

12. Każdorazowe określanie przeznaczenia funduszy pochodzących ze spadków, 

darowizn i ofiarności publicznej. 
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13. Powoływanie Komitetu Redakcyjnego organu prasowego Towarzystwa i 

zatrudnianie oraz zwalnianie Redaktora Naczelnego. 

14. Zarządzanie ośrodkiem szkolno-wypoczynkowym w Śródborowie i zatrudnianie 

jego personelu kierowniczego. 

§ 36 

Posiedzenia Prezydium powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na dwa miesiące. Posiedzenie Prezydium zwołuje przewodniczący, wiceprzewodniczący 

lub sekretarz z podaniem porządku dziennego. 

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

§ 37 

Główna Komisja Rewizyjna wybranych w głosowaniu według trybu ustalonego przez 

Walne Zebranie Delegatów w liczbie 3-5 osób jest najwyższym organem kontrolnym 

Towarzystwa. Jej kadencja trwa 4 lata. 

§ 38 

1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i 

sekretarza. 

2. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować nowych członków spośród delegatów 

na Walne Zebranie Delegatów, którzy nie weszli w skład władz statutowych, nie więcej 

jednak niż 1 /3 składu członków pochodzących z wyboru. 

§ 39 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Towarzystwa pod kątem jej 

zgodności z prawem, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania 

Delegatów, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i stanu ma-

jątkowego Towarzystwa oraz opracowanie wniosków pokontrolnych. 

2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów i występowanie z 

wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca winien uczestniczyć 

z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Głównego i Prezydium. 

4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych w Oddziałach i 

udzielanie im pomocy. 

5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz Towarzystwa wszystkich 

szczebli pisemnych wyjaśnień dotyczących konkretnych spraw. 

6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów członków 

uczestniczących w jej posiedzeniu. 
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D. SĄD KOLEŻEŃSKI 

§ 40 

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybranych na Walnym 

Zebraniu Delegatów na okres czterech lat. Sąd Koleżeński wybiera z grona swych 

członków przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

§ 41 

Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy: 

1. Rozpatrywanie spraw konfliktowych między członkami Towarzystwa 

2. Opracowywanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego 

3. Składanie wniosku o wykluczeniu członka do Zarządu Głównego lub Prezydium. 

§ 42 

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:  

1. Upomnienie 

2. Naganę 

3. Zawieszenie członkostwa na okres od 3 do 6 miesięcy. 

§ 43 

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie doręcza się 

zainteresowanym, Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Delegatów, które składa się w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia orzeczenia. 

Rozdział V 

Terenowe Oddziały Towarzystwa 

§ 44 

Oddział może powstać, gdy liczba członków wynosi, co najmniej 20 osób i podjęli oni 

odpowiednia uchwałę na Walnym Zebraniu Założycielskim. O utworzeniu, zawieszeniu i 

rozwiązaniu Oddziału jak również o zasięgu terytorialnym jego działania, decyduje Zarząd 

Główny na wniosek Walnego Zebrania Założycielskiego. 

§ 45 

Władzami Oddziału Towarzystwa są:  

1. Walne Zebranie członków Oddziału  

2. Zarząd Oddziału 

3. Komisja Rewizyjna. 

Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata. 
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§ 46 

Walne Zebranie Oddziału odbywa się raz na 4 lata i jest zwoływane przez Zarząd 

Oddziału. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Oddziału 

zawiadamia pisemnie członków, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem. 

§ 47 

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:  

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

3. Ustalanie głównych kierunków działalności Oddziału w oparciu o postanowienia 

Statutu i uchwały Władz Towarzystwa 

4. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie 

Delegatów, który następuje w głosowaniu, którego tryb określa uchwała Walnego 

Zebrania Oddziału 

5. Wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej następuje zwykłą większością 

głosów na 4 lata 

6. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w ilości minimalnej 1 delegata a 

maksymalnej 3 % liczby członków danego Oddziału. Jeżeli z obliczenia 

procentowego wynika liczba z ułamkiem dziesiętnym, liczbę tę zaokrągla się według 

ogólnych kryteriów. 

§ 48 

W Walnym Zebraniu Oddziału udział biorą:  

1. Wszyscy członkowie Oddziału 

2. Członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym  

3. Zaproszeni goście 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka Oddziału (choroba, wyjazd) 

możliwy jest jego wybór do władz Oddziału i na delegata Oddziału na Walne 

Zebranie Delegatów pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego oświadczenia 

o zgodzie na kandydowanie. 

§ 49 

1. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności, co najmniej 1/2 liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych. 

2. Walne Zebranie Oddziału jest ważne przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków, a 

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
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§ 50 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane:  

1. Na podstawie uchwały Zarządu Oddziału 

2. Na żądanie Zarządu Głównego  

3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej 

4. Na żądanie, co najmniej 1/3 stanu członków danego oddziału. 

§ 51 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 9 członków. 

2. Zarząd Oddziału wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu odbywają się 

według potrzeb Oddziału, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i zwołuje je przewodni-

czący lub wiceprzewodniczący z podaniem porządku obrad. 

3. Zarząd Oddziału ma prawo dokooptować nowych członków w liczbie nie większej niż 

1/5 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru, w przypadku ustąpienia 

członka władz, w czasie trwania kadencji. 

§ 52 

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:  

1. Kierowanie działalnością Oddziału 

2. Wykonywanie postanowień Walnego Zebrania Oddziału i Władz Naczelnych 

Towarzystwa 

3. Opracowanie i zabezpieczenie realizacji planów pracy i budżetu Oddziału 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w ramach budżetu na zasadach 

ustalonych przez Zarząd Główny 

5. Samodzielne dysponowanie 50% dochodów własnych osiągniętych przez Oddział 

6. Składanie Prezydium Zarządu Głównego okresowych sprawozdań z działalnością 

Oddziału oraz sprawozdań finansowych  

7. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz 

8. Zwoływanie Walnego Zebrania członków  

9. Powoływanie komisji i sekcji. 

§ 53 

Walne Zebranie członków Oddziału powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna 

składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, Do 

kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej 
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2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału i zgłoszenie wniosku o 

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym. 

3. Komisja Rewizyjna Oddziału w czasie trwania kadencji może dokooptować nowych 

członków w liczbie nie większej niż 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej 

pochodzących z wyboru. 

Rozdział VI 

Majątek Towarzystwa 

§ 54 

Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. 

§ 55 

Na fundusze Towarzystwa składają się:  

1. Składki członkowskie 

2. Dochody z wydawnictw i imprez  

3. Dotacje, dary, zapisy i spadki 

4. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego 

5. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe 

6. Dochody z ofiarności publicznej.  

§ 56 

Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny poprzez jego Prezydium. Rokiem 

obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

§ 57 

Pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych podpisują łącznie dwie osoby: 

przewodniczący albo w jego zastępstwie wiceprzewodniczący albo sekretarz. Ponadto 

wymagany jest podpis Głównego Księgowego. 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 58 

1. Wszystkie władze Towarzystwa podejmują decyzje w formie uchwał. 

2. Z Walnych Zebrań oraz posiedzeń władz Towarzystwa sporządza się protokóły 

zawierające wszystkie podejmowane Uchwały. 
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3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (posiedzenia). 

4. Postanowienia ustępu trzeciego nie maja zastosowania do przypadków, w których 

Statut przewiduje inne warunki ważności uchwał. 

§ 59 

Wszystkie pisma Zarządu Głównego Towarzystwa i Oddziałów wychodzące na zewnątrz 

podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz. 

§ 60 

Niniejszy Statut opracowany na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. "Prawo o 

stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.) zatwierdzony przez Naczelny Zjazd 

Delegatów Towarzystwa w dniu 30.03.1996 r. wchodzi w życie po zarejestrowaniu jego 

zmian przez Sad Rejestrowy w Warszawie i uprawomocnieniu się postanawiania o 

zarejestrowaniu. 

 

 

VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sadu Wojewódzkiego w Warszawie Wyciąg z rejestru 

stowarzyszeń 

1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce  

2. Numer rejestru RST 325 

3. Data wpisu 1 x.05.1989 r. 

4. Teren działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej  

5. Siedziba władz stowarzyszenia - Warszawa 

 


