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Załącznik nr 1 

Regulamin 
Komisji Pomocy Społecznej 

 
Komisja Pomocy Społecznej jest niezależnym ciałem społecznym, które powstało w 

styczniu 2000 roku w wyniku inicjatywy i porozumienia kilku największych organizacji 
żydowskich reprezentujących różne środowiska i działających na terenie Polski. 
Były to: 

• Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP 
• Stowarzyszenie Żydów Kombatantów 

• Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu 
• Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce 

• The American Jewish Joint Distribution Committee 1  
 

Dnia 1 marca 2000 ustalono skład, zasady funkcjonowania oraz zadania Komisji Pomocy 
Społecznej.  Z uwagi na zmieniające się okoliczności oraz wymogi sponsorów został przyjęty 
Regulamin Komisji Pomocy Społecznej w następującym brzmieniu.  
 
1. Misja Komisji Pomocy Społecznej 

 
Misją Komisji Pomocy Społecznej jest niesienie pomocy i wsparcia tym członkom 

społeczności żydowskiej w Polsce, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a nie 
posiadają wystarczających zasobów własnych, aby poradzić sobie ze swoją trudną sytuacją. 

Pomoc członkom społeczności żydowskiej udzielana jest bez względu na przynależność 
do organizacji żydowskich. 
 
2. Cele i zakres działania Komisji Pomocy Społecznej 
 

a) Komisja Pomocy Społecznej jest niezależnym ciałem społecznym, które inicjuje, 
opiniuje i nadzoruje działania żydowskiej pomocy społecznej, realizowane przez Dział 
Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.  
Dział Pomocy Społecznej funkcjonuje formalnie jako Dział Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP i podlega ZGWŻ w RP w zakresie przewidzianym przez prawo polskie. 

                                                           
1
 The American Jewish Joint Distribution Committee nie miał swych przedstawicieli w składzie Komisji Pomocy 

Społecznej, pełnił funkcję wspierającą, a  od dnia  31 grudnia 2014 roku z uwagi na zmianę swej polityki 

pozostaje w roli partnera Komisji Pomocy Społecznej. 
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b) Członkowie Komisji Pomocy Społecznej reprezentują potrzeby tych członków 
społeczności żydowskiej, którzy wymagają pomocy, oraz interesy Żydowskiego 
Systemu Pomocy Społecznej, a nie tylko swoje organizacje.  

c) Komisja Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej  
w społeczności żydowskiej w Polsce, a w szczególności: 

• ustala kierunki rozwoju, zasady funkcjonowania oraz standardy żydowskiej pomocy 
społecznej;  

• opiniuje i zatwierdza kryteria obowiązujące w procesie przyznawania pomocy 
społecznej; 

• opiniuje i zatwierdza budżety oraz plany działań Działu Pomocy Społecznej przy 
ZGWŻ w RP; 

• zatwierdza sprawozdania z realizacji budżetów oraz raporty z realizacji działań Działu 
Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP;  

• podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w trybie wyjątku; 

• rozpatruje odwołania od podjętych decyzji dyrektora Działu Pomocy Społecznej przy 
ZGWŻ w RP, a także wszelkie skargi i zażalenia;  

• analizuje wnioski i uwagi dotyczące działalności Żydowskiego Systemu Pomocy 
Społecznej w Polsce; 

• wskazuje i rekomenduje Zarządowi Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP 
dyrektora Działu Pomocy Społecznej przy ZGWŻ oraz nadzoruje i ocenia jego 
działalność;  

• zatwierdza kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego Żydowskiego Systemu 
Pomocy Społecznej wybranych przez dyrektora Działu Pomocy Społecznej przy 
ZGWŻ W RP; 

• wnioskuje i opiniuje wnioski o podwyżkę wynagrodzenia, nagrody, wyróżnienia  
i odprawy dla dyrektora Działu Pomocy Społecznej, w tym celu przedkłada swoją 
opinię Zarządowi ZGWŻ w RP;  

• włącza się w pozyskiwanie funduszy na pomoc społeczną; 
• współpracuje z różnymi  instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji  swoich 

celów; 

• reprezentuje Żydowski System Pomocy Społecznej w kraju i za granicą; 
• promuje działania z zakresu żydowskiej pomocy społecznej, w tym wzajemną pomoc 

oraz wolontariat; 
• dba o dobre imię Żydowskiego Systemu Pomocy Społecznej. 

 
3. Skład Komisji Pomocy Społecznej 

 
a)  Każda organizacja inicjująca powstanie Komisji Pomocy Społecznej może wydelegować 

do pracy w Komisji 2 osoby ze swego grona, cieszące się dużym autorytetem  
i kompetencjami umożliwiającymi efektywną pracę na rzecz żydowskiej pomocy 
społecznej.  
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b) Organizacje delegują wybrane przez siebie osoby do pracy w Komisji Pomocy Społecznej 
na okres 3 lat. Kadencja może być przedłużona na kolejne 3 lata, przy czym nie ma 
ograniczenia ilości kadencji sprawowanych przez daną osobę. Jeżeli powstanie wakat 
członka Komisji z danej organizacji, deleguje ona do Komisji nowego przedstawiciela.  

 
c) Członkowie Komisji Pomocy Społecznej wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym 

przewodniczącą /przewodniczącego Komisji. O wyborze przewodniczącej 
/przewodniczącego Komisji decyduje bezwzględna większość przy obecności co najmniej  
6 członków Komisji . W razie równego podziału głosów decyduje głos 
przewodniczącej/przewodniczącego. 

 
d) Wybory przewodniczącej /przewodniczącego Komisji odbywają się raz na 3 lata, przy 

czym nie ma ograniczeń ilości kadencji.  
 
4. Zasady funkcjonowania Komisji Pomocy Społecznej 

 
a) Zasady funkcjonowania Komisji ustala Regulamin Komisji Pomocy Społecznej przy 

Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Regulamin ten zatwierdza Zarząd 
ZGWŻ w RP. 
 

b) Komisja może uchwalić zmiany w Regulaminie w sytuacji konieczności dostosowania go 
do potrzeb i wymogów ustalonych przez sponsorów oraz na wniosek organizacji, które 
powołują członków Komisji.  

 

c) Zmiany w Regulaminie uchwalane są przez Komisję bezwzględną większością głosów  
w obecności co najmniej połowy jej członków.   

 
d) Posiedzenia Komisji Pomocy Społecznej odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej 

jednak niż 6 razy w roku.  
 

e) Członkowie Komisji Pomocy Społecznej pracują na zasadzie wolontariatu, tj. nie 
pobierają za swoją pracę w Komisji wynagrodzenia ani diet. Członkom Komisji 
przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia poniesionych w 
związku z pracą w Komisji. 

 
f) Decyzje Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego 

składu Komisji.  
 

g) Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele innych organizacji 
żydowskich, eksperci oraz goście bez prawa podejmowania decyzji.  
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h) Dział Pomocy Społecznej pełni funkcję sekretariatu Komisji, w tym między innymi 
zaprasza na posiedzenia Komisji oraz opracowuje sprawozdania z tych posiedzeń, które są 
następnie zatwierdzane przez przewodniczącego/przewodniczącą Komisji.  

i) Członkowie Komisji Pomocy Społecznej stanowią również Komitet Doradczy, który 
realizuje postanowienia i warunki określone w listach grantowych otrzymanych z Claims 
Conference, dotyczących środków przeznaczonych na pomoc dla ofiar prześladowań 
nazistowskich. W razie potrzeby Komisja może zaprosić do składu Komitetu Doradczego 
osoby spoza Komisji, które są zaznajomione z problemami osób ocalałych z Holokaustu. 
Skład Komitetu Doradczego oraz wszelkie zmiany w jego składzie zgłaszane są do 
Claims Conference. 

 
j) Komisja Pomocy Społecznej rozpatruje indywidualne sprawy przyznawania pomocy  

w przypadkach zastrzeżonych przez sponsorów do decyzji Komisji.   
Jej członkowie w procesie rozpatrywania tych spraw nie mają wglądu w dane osobowe, 
które umożliwiają identyfikację wnioskodawcy. 

 

k) Członkowie Komisji Pomocy Społecznej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy 
wszelkich danych poufnych oraz danych osobowych uzyskanych w trakcie rozpatrywania 
indywidualnych odwołań i zażaleń.  

 
l) Członkowie Komisji Pomocy Społecznej mają obowiązek zgłosić na piśmie do Komisji 

oraz dyrektora Działu Pomocy Społecznej fakt ubiegania się o pomoc członków ich 
rodzin. W takiej sytuacji szczegółowe postępowanie określa dokument „Polityka konfliktu 
interesów Komisji Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP” stanowiący załącznik numer 1 
do Regulaminu.  
 

m) Komisja Pomocy Społecznej występuje do Komisji Rewizyjnej ZGWŻ w RP  
o desygnowanie osoby pełniącej funkcję „M ęża zaufania” w sprawie działań z zakresu 
pomocy społecznej. 
 

n) Mąż zaufania przyjmuje skargi od pracowników, wolontariuszy Działu Pomocy 
Społecznej przy ZGWŻ w RP oraz członków społeczności żydowskiej  i organizacji 
żydowskich dotyczące ewentualnych nieprawidłowości, łamania prawa w 
funkcjonowaniu Działu Pomocy Społecznej przy ZWGŻ oraz podejmuje działania 
służące ustaleniu stanu faktycznego.  Procedury postępowania Męża zaufania reguluje 
szczegółowo „Polityka informowania o naruszeniach prawa, zasad i 
nieprawidłowościach” załącznik nr.2 

o) Mąż zaufania przedstawia wnioski ze swoich działań na rzecz wyjaśnienia skarg do 
wiadomości Komisji Pomocy Społecznej.  
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5. Postanowienia końcowe 
Członkowie Komisji Pomocy Społecznej wydelegowani przez swe organizacje do pracy 
w Komisji na czas nieokreślony, rozpoczynają swą 3 letnią kadencję przewidzianą 
Regulaminem z dniem 1 stycznia 2016 
Roku czyli z dniem wejścia w życie Regulaminu Komisji Pomocy Społecznej. Są to 
następujący członkowie: 

 
1. Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej Anna Dodziuk - Związek Gmin 

Wyznaniowych Żydowskich w RP, wydelegowana 21 stycznia 2014 roku. Trzy letnia 
kadencja dotychczasowej przewodniczącej rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2016 
roku czyli z dniem wejścia  w życie Regulaminu Komisji Pomocy Społecznej.  

2. Irena Wóycicka- Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, wydelegowana 21 
stycznia 2014 roku 

3. Anna Pliszka- Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, wydelegowana 26 listopada 
2015roku 

4. Krystyna Budnicka- Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, wydelegowana 26 listopada 
2015 roku 

5. Janina Kowalska- Stowarzyszenie Żydów Kombatantów, wydelegowana 20 stycznia 
2014 roku 

 
 
Regulamin został uchwalony przez Komisję Pomocy Społecznej w dniu 14.12.2015 roku.  
 
Regulamin Komisji Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP wchodzi w życie z dniem 
01.01.2016 roku. 
 
 
 


