
S T A T U T  

 

KOMITETU OPIEKI NAD ZABYTKAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1  

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: KOMITET OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W TARNOWIE, zwane dalej w skrócie 

KOMITETEM. 

§ 2  

Komitet jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym osoby fizyczne  

i osoby prawne. 

§ 3  

Komitet działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzy-

szeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 – z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu. 

                                                 § 4 

Siedzibą Komitetu jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 3. 

                                                 § 5 

Komitet działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Współpracuje z instytucjami i organi-

zacjami zagranicznymi a także może być ich członkiem. 

                                                 § 6 

1. Komitet ma osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń. 

2. Komitet używa pieczęci z napisem: „KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI KULTURY 

ŻYDOWSKIEJ”. 

 

II. Cele Komitetu i ich realizacja 

§7 

1. Celem Komitetu jest opieka nad zabytkami kultury żydowskiej na terenie byłej Galicji. 

2. Komitet popularyzuje wiedzę o historii i kulturze Żydów polskich. 

3. Komitet dąży do zbliżenia między Polakami i Żydami. 
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4. Komitet wspiera i organizuje przedsięwzięcia badawcze i naukowe związane z kulturą i 

zabytkami żydowskimi w byłej Galicji. 

5. Podobną działalność Komitet prowadzi w odniesieniu do innych grup etnicznych i 

narodowych zamieszkujących teren byłej Galicji. 

§8 

Komitet realizuje swe cele poprzez: 

1. Sprawowanie opieki nad istniejącymi zabytkami kultury żydowskiej, finansowanie i koor-

dynowanie ich konserwacji, remontów i odbudowy. 

2. Organizowanie zebrań, odczytów, seminariów, konferencji, wystaw i innych imprez pro-

mujących kulturę Żydów i innych grup etnicznych i narodowych zamieszkujących teren byłej 

Galicji. 

3. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

4. Inicjowanie i realizacja wspólnych projektów z organizacjami o podobnym charakterze w 

kraju i za granicą. 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§9 

Członkowie Komitetu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych. 

2. Honorowych. 

3. Wspierających.   

 

§10 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, który ukończył 18 lat, złożył pisemną 

deklarację i został przyjęty przez Zarząd Komitetu. 

2. Istnieje możliwość wstępowania do Komitetu cudzoziemców, zainteresowanych 

działalnością Komitetu. 

§11 

Członkiem honorowym Komitetu może być osoba szczególnie zasłużona dla Komitetu. God-

ność członka honorowego nadaje Zarząd Komitetu. 
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§12 

1. Osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Komitetu, a także pomoc 

finansową, mogą być członkami wspierającymi Komitetu. 

2. Osoby prawne reprezentuje w Komitecie ich statutowy przedstawiciel lub upoważniony 

przez niego pełnomocnik. 

§13 

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Komitetu oraz w poczet członków wspierają-

cych dokonuje Zarząd Komitetu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawie-

rającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświad-

czenie o przystąpieniu oraz – w odniesieniu do osób prawnych – zakres deklarowanej Ko-

mitetowi pomocy. 

2. Członkostwo powstaje dnia następnego po dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. 

Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego o podjęciu uchwały. 

3. Formy i rodzaj wspierania Komitetu członkowie wspierający ustalają z Zarządem Komite-

tu. 

§14 

1. Członkowie Komitetu mają prawo: 

1) brać udział w Walnym Zebraniu; 

2) wybierać i być wybieranym do władz Komitetu; 

3) zgłaszać do władz Komitetu wnioski w sprawach celów działalności Komitetu, żądać 

informacji o sposobie ich załatwiania; 

4) brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, 

szkoleniach i innych formach działalności Komitetu. 

2. Postanowienia pkt. 1, 3, 4 mają zastosowanie także do członków wspierających. 

§15 

1. Członkowie Komitetu mają obowiązek: 

1) troszczyć się o dobro i rozwój Komitetu; 

2) uczestniczyć w działalności Komitetu; 

3) przestrzegać statutu i uchwał organów Komitetu; 

4) opłacać regularnie składki, a członkowie wpierający – spełniać zadeklarowane 

świadczenia na rzecz Komitetu. 
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§16 

1. Członkostwo Komitetu ustaje na skutek: 

1) śmierci członka; 

2) wystąpienia z Komitetu; 

3) wykreślenia z listy członków; 

4) utraty pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej. 

2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek 

zalega z płatnością składek dłużej niż jeden rok i mimo wezwania, obowiązku tego nie spełnia 

lub nie wypełnia innych obowiązków statutowych. 

3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Komitetu. Od uchwały tej służy odwołanie w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem do Walnego Zebrania. 

4. Postanowienia powyższych ustępów §16 stosuje się odpowiednio do członków wspierają-

cych. 

 

IV. Władze i organizacja Komitetu 

§17 

1. Władzami Komitetu są: 

1) Walne Zebranie, 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. W walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni i wspierający. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowa-

niu tajnym.  

§18 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Komitetu, do jego wyłącznej kompetencji należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Komitetu, 

2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Komitetu, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku określo-

nym w §16 ust. 3, 

5) określenie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej płatności, 

6) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji rewizyjnej, 

7) dokonywanie zmian w statucie, 



 

 

 

 

5 

 

8) decydowanie o rozwiązaniu Komitetu, 

9) decydowanie o innych sprawach Komitetu, dla których statut nie ustala właściwości 

innych jego władz. 

§19 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Komitetu co najmniej raz na dwa 

lata w celu podjęcia uchwał w sprawach określonych w §18 oraz innych stosownie do potrzeb. 

2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Komitetu określający 

sprawy wymagające rozpatrzenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie. Zebranie 

takie zwołać może także Zarząd z własnej inicjatywy. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty upływu 

dwóch lat od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w 

ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję 

Rewizyjną. 

4. Organ zwołujący Walne Zebranie zawiadamia na piśmie członków Komitetu o jego termi-

nie i porządku nie później niż na 14 dni przed tym terminem. 

5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony. 

§20 

1. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały: 

1) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby 

członków, 

2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych. 

2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Komitetu mogą zapaść tylko w obecności 

co najmniej połowy liczby członków. 

§21 

1. Z wyjątkiem uchwał określonych w ust. 2 oraz w §27 ust. 1 pkt. 4 uchwały Walnego Ze-

brania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w liczeniu uwzględnia się tylko głosy 

„za” i „przeciw” uchwale. 

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Komitetu zapadają większością 

kwalifikowaną co najmniej 2/3 liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu. 

3. Z wyłączeniem §17 ust. 4 uchwały są podejmowane jawnie. 
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§22 

1. Zarząd Komitetu tworzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, dwóch 

członków. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie. 

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Komitetu, 

którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu. 

§23 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Komitetu, 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, 

4) uchwalanie preliminarza budżetowego Komitetu, 

5) zarządzanie majątkiem Komitetu, 

6) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania uchwał w sprawie 

składek członkowskich, 

7) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników, 

9) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie. 

2. Prezes Komitetu kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z 

wiceprezesów. 

§24 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego 

posiedzeniu Zarządu. 

§25 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Komitetu. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrola co najmniej raz na dwa lata gospodarki finansowej Komitetu, 

2) kontrola co najmniej raz na dwa lata stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym ma-

jątkiem przez Zarząd, 

3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd, 

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania 
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absolutorium Zarządowi, 

5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie. 

§26 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie. 

3. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% liczby 

członków Komisji. 

§27 

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji rewizyjnej ustaje na skutek: 

1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w §17 ust. 3 uważa 

się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru 

nowych władz, 

2) ustania członkostwa w Komitecie, 

3) zrzeczenia się udziału w tych władzach, 

4) odwołania przez Walne Zebranie, z tym że w odniesieniu do członków Komisji 

rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów. 

 

2. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie 

może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była 

umieszczona w porządku obrad. 

3. Członek Komisji rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z 

listy członków, z wyjątkiem przypadku niespełniania wymogów określonych w prawie o 

stowarzyszeniach. 

4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Komitetu, których członkostwo 

ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno 

największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% liczby członków tych 

organów.  

§28 

Do obsługi administracyjnej Komitetu Zarząd może utworzyć biuro Komitetu, określając jego 

organizację i zakres czynności  

 



 

 

 

 

8 

 

V. Majątek Stowarzyszenia 

§29 

Komitet jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkie 

umowy, przyjmować darowizny, subwencji i dotacje. 

§30  

Majątkiem Komitetu administruje Zarząd z zachowaniem obowiązującego prawa. 

§31 

Fundusze Komitetu stanowią: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 

2) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, środki publiczne, granty, 

3) przychody z imprez i różnych form własnej działalności statutowej, 

4) ofiarność publiczna, w tym zbiórki publiczne, 

5) świadczenia członków wspierających. 

§32 

1. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 

prawem, a dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”, 

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 

organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów 

lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,  

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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3. Komitet prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie sprzedaży 

wydawnictw, pamiątek i przedmiotów podarowanych. Dochód z działalności odpłatnej 

przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych. 

4. Komitet prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie sprzedaży 

drobnych usług (kwerendy genealogiczne, archiwalne, identyfikowanie nagrobków, opieka 

nad grobami) – jeśli o ich świadczenie zwracają się osoby prywatne a finansowanie nie 

pochodzi ze źródeł publicznych. Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest w całości 

na realizację celów statutowych. 

§33 

1. W zakresie działalności statutowej lub gospodarczej Komitet nabywa prawa i zaciąga zo-

bowiązania. 

2. Dla skuteczności czynności prawnych w imieniu Komitetu wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa komitetu. Inne osoby mogą do-

konywać czynności prawnych w imieniu Komitetu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zarząd. 

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązania Komitetu 

§34 

Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Komitetu podejmuje Walne Zebranie w trybie 

określonym w §20 ust. 2 i §21 ust. 2 statutu. 

§35 

1. Uchwała o rozwiązaniu Komitetu powinna określać cel, na który przeznacza się majątek 

Komitetu. 

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i 

sekretarz Komitetu. 

 * 
 


