STATUT STOWARZYSZENIA „DZIECI HOLOCAUSTU" W POLSCE
(Tekst uchwalony 11 czerwca 2010 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Zakopanem.)

ROZDZIAŁ l
Postanowienia ogólne
1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Dzieci Holocaustu" w Polsce.
2
Terenem działalności Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu" w Polsce, zwanego dalej Stowarzyszeniem,
jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.
3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym profilu działania.
5
Stowarzyszenie może powoływać oddziały regionalne na zasadach określonych w dalszych
postanowieniach statutu.
6
Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na pracy społecznej jego członków.
7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych środków na
cele statutowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe
organy administracji państwowej.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
9
Stowarzyszenie ma następujące cele działania :
1) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskich popełnianych w czasie II Wojny
Światowej, w szczególności wobec dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego,
2) zwalczanie i potępianie przejawów antysemityzmu, nietolerancji i ksenofobi, w życiu społecznym,
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3) podtrzymywanie i rozwijanie tożsamosci żydowskiej wsród członków Stowarzyszenia,
4) pomoc psychoterapeutyczna i pomoc w uzyskiwaniu opieki medycznej dla członków
Stowarzyszenia,
5) zachowanie i utrwalanie pamięci o ofiarach Holocaustu oraz o tych, którzy z narażeniem życia
ratowali prześladowanych,
6) pomoc materialna dla osób odznaczonych medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,
7) inicjowanie i aktywizację starań o uzyskanie przez członków Stowarzyszenia świadczeń,
wynikających z obowiązującego w RP ustawodawstwa oraz odszkodowań za straty moralne
i materialne poniesione w latach II Wojny Światowej w wyniku prześladowań rasowych
i narodowościowych.
10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) prowadzenie programów edukacyjnych,
2) systematyczne organizowanie pomocy psychoterapeutycznej indywidualnej i zbiorowej,
3) organizowanie narad, konferencji, przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, wycieczek krajowych i
zagranicznych,
4) opracowywanie i publikowanie dokumentów i wspomnień,
5) wypowiedzi w środkach masowego przekazu,
6) przedstawianie władzom, instytucjom i innym stowarzyszeniom - wniosków, projektów,
dezyderatów itp. w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
7) współpracę z instytucjami i innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, działającymi w zakresie
zainteresowań Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych, 2) wspierających, 3) honorowych.
2)
12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) ze względu na żydowskie pochodzenie była skazana na zagładę przez okupanta hitlerowskiego i z
tego powodu przebywała w gettach, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady lub też była
zmuszona do ukrywania swojej tożsamości,
b) w dniu rozpoczęcia II Wojny Światowej (1 września 1939) miała nie więcej, niż 13 lat lub tez
urodziła się w czasie wojny,
c) złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
13
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu
Głównego.
14
Od decyzji Zarządu Oddziału odmawiającej przyjęcia na członka przysługuje, w ciągu 14 dni od daty tej
decyzji, prawo odwołania się do Zarządu Głównego.
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15
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:
a) czynne prawo wyborcze,
b) bierne prawo wyborcze, jeśli są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
c) prawo do korzystania ze świadczeń, pomocy i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych
przez odpowiednie władze Stowarzyszenia.
16
1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na
rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, usługową lub rzeczową.
2) Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionego
przedstawiciela.
3) Członkowie wspierający maja wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem praw wyborczych.
17
Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
18
1) Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów działania Stowarzyszenia może być nadana
godność Członka Honorowego.
2) Godność Członka Honorowego nadaje i jej pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów, na wniosek
Zarządu Głównego.
3) Członek Honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku
płacenia składek członkowskich.
19
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1) zgonu,
2) dobrowolnego wystąpienia,
3) skreślenia przez Zarząd Główny z powodu nie płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy, bez
podania przyczyny,
4) wykluczenia uchwałą Sądu Koleżeńskiego,
5) utraty zdolności do czynności prawnych przez członka wspierającego – osobę prawną.
20
Od uchwały Zarządu Głównego w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
21
1) Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów,
b) Zarząd Główny,
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c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Rada Programowa,
e) Sąd Koleżeński.
2) Władzami Oddziału są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
22
1) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, o ile zebrani lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2) Ukonstytuowanie nowo wybranych władz Stowarzyszenia następuje nie później, niż w ciągu 2
miesięcy od dnia wyboru.
23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych - o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
24
W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo dokooptowania innych, uprawnionych do tego osób - w liczbie nie
większej niż 1/3 składu organu.
25
Powołanie Oddziału Regionalnego może nastąpić na wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, zamieszkujących na terenie działania danego Oddziału. Walne Zgromadzenie
Delegatów
26
1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
27
1) W walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
a) delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów w proporcji ustalonej w regulaminie
wyborczym z głosem stanowiącym,
b) członkowie władz naczelnych, nie będący delegatami - z głosem doradczym,
c) zaproszeni przez Zarząd Główny działacze Stowarzyszenia i goście - z głosem doradczym.
2) O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.
3) Mandat delegata trwa do następnych wyborów delegatów.
28
Walne Zgromadzenie Delegatów zwyczajne – sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd
Główny co trzy lata.
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29
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie, w uzasadnionych
przypadkach.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie dwóch miesięcy od dnia
zgłoszenia wniosku lub podjęcia odpowiedniej uchwały.
4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje nad zagadnieniami, które były powodem
jego zwołania.
30
1) Na przypadek braku quorum w 1-ym terminie, Zarząd Główny wyznacza 2-gi termin Walnego
Zgromadzenia Delegatów, nie wcześniej niż 1/2 godziny po pierwszym terminie.
2) Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał w 1-ym terminie, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby wybranych delegatów, w 2-im terminie - bez względu
na liczbę obecnych, za wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania
Stowarzyszenia.
3) Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów, w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby wybranych delegatów.
31
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań głównych władz Stowarzyszenia,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej,
3) wybór władz Stowarzyszenia:
a) przewodniczącego Zarządu Głównego,
b) 6-8 członków Zarządu Głównego,
c) 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) 5 członków Sądu Koleżeńskiego,
e) wybieralnych członków Rady Programowej w liczbie określonej przez regulamin tej Rady,
f) Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia,
4) określenie podstawowych wytycznych programu działania Stowarzyszenia,
5) wprowadzanie zmian do statutu,
6) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach, będących przedmiotem obrad,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach członkowskich,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i określenie przeznaczenia jego majątku.
32
1) Honorowym Przewodniczącym może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia, szczególnie
zasłużony w jego działalności i pełniący poprzednio funkcję przewodniczącego.
2) Honorowego Przewodniczącego wybiera się dożywotnio.
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Zarząd Główny
33
1) Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
Delegatów.
2) W skład Zarządu Głównego wchodzą wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów:
przewodniczący oraz członkowie.
3) Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybierani są z jego grona dwaj wiceprzewodniczący, skarbnik i
sekretarz.
34
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania
jego majątku, zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
5) opracowanie regulaminów określających zasady działania organów Stowarzyszenia,
6) powoływanie i likwidacja Oddziałów Regionalnych oraz określanie przynależności terytorialnej
członków,
7) koordynacja działalności Zarządów Oddziałów Regionalnych, pomoc w realizacji ich zadań,
8) podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i
zagranicznych,
9) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności Zarządu Głównego.
35
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.
Główna Komisja Rewizyjna
36
1) Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2) Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
3) Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
żądanie wyjaśnień w wątpliwych sprawach,
c) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
4) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Głównego z głosem doradczym.
5) Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w głównych władzach
Stowarzyszenia.
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Rada Programowa
37
1) Rada Programowa jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym dla Zarządu Głównego w sprawach
dotyczących podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia.
2) W skład Rady Programowej wchodzą:
a) wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów członkowie Stowarzyszenia,
b) desygnowane przez Zarząd Główny osoby o dużym autorytecie moralnym i społecznym, w liczbie
nie większej od liczby członków Rady wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
c) przewodniczący Oddziałów Terenowych nie będący członkami Zarządu.
3) Rada Programowa wybiera spośród swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących
i sekretarza.
38
1) W posiedzeniach Rady Programowej biorą udział jej członkowie – z głosem stanowiącym oraz
członkowie Głównych Władz Stowarzyszenia i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2) Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego w
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.
39
1) Do kompetencji Rady Programowej należy podejmowanie uchwał w sprawach zainteresowań
statutowych Stowarzyszenia,
2) Rada Programowa składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.
Sąd Koleżeński
40
1) Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz
sekretarza.
2) Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd Główny.
41
1) Sąd Koleżeński jako sąd I instancji rozpatruje i rozstrzyga w składzie
trzyosobowym spory między członkami w zakresie działalności Stowarzyszenia oraz zarzuty
stawiane członkom, dotyczące w szczególności:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) działania niezgodnego z celami Stowarzyszenia,
c) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2) Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie w sprawach określonych w ust. 40.1 z własnej inicjatywy, na
wniosek innych władz Stowarzyszenia lub pokrzywdzonego członka.
42
1) Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
a) upomnienie,
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b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres do 1. roku,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2) Od orzeczeń sądu I instancji przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania
orzeczenia do sądu II instancji, którym jest Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
3) Orzeczenie sadu II instancji jest ostateczne.

Władze Oddziału
Walne Zgromadzenie Oddziału
43
1) Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie objętym jego
działalnością.
2) Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się raz na trzy lata.
3) Na terenach, na których nie powołano Oddziału Regionalnego, funkcje władz Oddziału pełnią
odpowiednie władze główne Stowarzyszenia.
44
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
1) uchwalenie programu działania Oddziału,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie wynikającej z regulaminu
wyborczego.
Zarząd Oddziału
45
Zarząd Oddziału, wybrany w składzie 5-7 członków, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia na terenie
jego działania, w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Oddziału.
46
1) Zarząd Oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
skarbnika i sekretarza.
2) Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,
b) zarządzanie powierzonymi funduszami,
c) składanie do Zarządu Głównego wniosków dotyczących spraw członkowskich,
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.
47
Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący - w miarę potrzeby,
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
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Komisja Rewizyjna Oddziału
48
1) Komisja Rewizyjna Oddziału, wybrana w składzie 3 członków, jest organem kontrolnym Oddziału.
2) Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej Oddziału,
b) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami pokontrolnymi i żądanie wyjaśnień w
wątpliwych sprawach,
c) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Oddziału,
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub jego zastępca mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
5) Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być członkiem Zarządu Oddziału.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
49
1) Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Na fundusze Stowarzyszenia składają się
a) składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) darowizny i zapisy,
d) wpływy z działalności statutowej.
50
1) Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniony jest Zarząd Główny, a
odpowiednie oświadczenia w tych sprawach podpisują przewodniczący i skarbnik Zarządu.
2) Poza dokumentami wymienionymi w ust. 50.1, wszystkie inne dokumenty wiążące Stowarzyszenie
pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, dokumenty o
charakterze rozliczeniowym i kredytowym
podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby spośród: przewodniczącego,
wiceprzewodniczących i skarbnika.
3) Upoważnienia te mogą być przeniesione na inne osoby upoważnione przez Zarząd Główny.
51
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na cel określony w uchwale
Walnego Zgromadzenia Delegatów o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przy braku takiej dyspozycji majątek
przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.
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