STATUT
FUNDACJI ŻYDÓW POLSKICH
I. Przepisy ogólne
§1
1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Żydów Polskich, zwana dalej Fundacją.
2. Fundację Żydów Polskich, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 stycznia 2020 roku przed
Haliną Chabros, zastępcą Magdaleny Słomkowskiej, notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr
236/2020 ustanowili:
•

Mira Aleksiun

•

Antoni Komasa - Łazarkiewicz

•

Eleonora Bergman

•

Stanisław Krajewski

•

Krystyna Budnicka

•

Paweł Lederman

•

Patrycja Dołowy

•

Grzegorz Lindenberg

•

Wit Derkowski

•

Jarosław Lipszyc

•

Elżbieta Ficowska

•

Agnieszka Makowiecka -Pastusiak

•

Konstanty Gebert

•

Emanuel Mehl

•

Jan Gebert

•

Paweł Passini

•

Sonia Geller

•

Antony Polonsky

•

Łukasz Gutt

•

Lucia Retman

•

Lili Haber

•

Monika Sznajderman - Pasierska

•

Jerzy Halbersztadt

•

Dariusz Szendel

•

Jan Hartman

•

Paweł Śpiewak

•

Jan Hertrich - Woleński

•

Marian Turski

•

Perła Kacman

•

Piotr Wiślicki

•

Kamil Kijek

zwani dalej Fundatorem lub Fundatorami.
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3. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
przekazana Fundacji przez Fundatorów.
4. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także
wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja jest organizacją apolityczną i światopoglądowo neutralną.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.
2018 poz. 1491 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) i innych właściwych przepisów
prawa oraz niniejszego Statutu.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Cele, środki i zasady działania Fundacji
§3
Celami Fundacji są:
1. Integracja społeczności żydowskiej w Polsce oraz poza jej granicami poprzez włączenie jej w obszar
działań organizacyjnych Fundacji.
2.

Zachowanie i ochrona dziedzictwa Żydów polskich, w tym szczególnie zabytków kultury materialnej
i miejsc martyrologii.

3. Aktywizacja Żydów polskich do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym
społeczności żydowskiej i kraju.
4. Artykułowanie i obrona żywotnych interesów mniejszości żydowskiej w Polsce, w szczególności w
kwestii przestrzegania praw i wolności obywatelskich oraz zachowanie tożsamości narodowej.
5. Inicjowanie i realizowanie projektów służących celom statutowym.
6. Działalność oświatowa, szkoleniowa, publicystyczna i popularyzatorska, szczególnie w zakresie
kontynuowania tradycji i kultury żydowskiej.
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§4
Cele określone w § 3 Fundacja realizuje poprzez:
1. Tworzenie, organizowanie i realizację wydarzeń oraz programów kulturalnych, edukacyjnych,
badawczych, religijnych, turystycznych i sportowych zgodnych z celami Fundacji, w
szczególności wydarzenia pod nazwą: „Limmud” i lub „Limud”.
2. Prowadzenie wszechstronnej współpracy, inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie dialogu
pomiędzy członkami społeczności żydowskiej, organizacjami Żydów polskich, urzędnikami i
politykami, w Polsce i za granicą, w sprawach istotnych dla Fundacji.
3. Produkcję i upowszechnianie w Internecie i innych środkach masowego przekazu, w formie
audycji telewizyjnych lub radiowych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży,
wywiadów w radio, prasie i telewizji, i za pomocą wydawnictw, wiedzy służącej realizacji celów
Fundacji.
4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach i podmiotach szukających wsparcia w
zakresie zgodnym z celami Fundacji.
5. Ustanawianie medali, odznaczeń, nagród, wyróżnień i certyfikatów oraz przyznawanie ich
osobom i podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub zasłużonych dla samej
Fundacji.
6. Współpracę z innymi organizacjami i podmiotami w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, seminariów, konwersatoriów oraz konferencji
w zakresie zgodnym z celami Fundacji..
§5
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym Statutem.

III. Organy Fundacji
§6
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
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§7
1. Pierwszy skład Rady powołany jest przez Fundatorów.
2. Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Fundacji.
3. Fundatorzy wchodzą w skład Rady, o ile wyrażą na to zgodę.
4. Członkowie Rady, na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona, zwykłą większością
głosów Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Po ukonstytuowaniu się Rada dobiera do swojego grona nowych członków, zwykłą większością
głosów.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w wyniku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
b) śmierci członka Rady,
c) głosowania Rady większością 3/5 głosów wszystkich członków Rady przy udziale co
najmniej połowy składu Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w
każdym roku.
10. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub 1/3
członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie lub drogą elektroniczną.
11. Rada wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady zwykłą większością
głosów.
12. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz
przewodniczy posiedzeniom Rady.
13. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków funkcję tę pełni inny
członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady.
14. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia drogą elektroniczną pozostałych
członków Rady, co najmniej 15 dni przed planowanym posiedzeniem.
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§8
1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Do kompetencji Rady należy:
a) wspieranie działań Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą,
doświadczeniem, kontaktami oraz pracą wolontariacką,
b) powoływanie, odwoływanie i zatrudnianie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
c) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
d) nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
e) przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,
f) wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
g) zatwierdzanie budżetu Fundacji,
h) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
i) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
j) zatwierdzanie strategii rozwoju Fundacji, przygotowanej przez Zarząd,
k) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji,
l) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji.
3. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w
drodze:
a) głosowania pisemnego,
b) w drodze tele- lub wideokonferencji z członkami nieobecnymi,
c) głosowania elektronicznego,
d) łącznego zastosowania wszystkich wymienionych środków.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/3 składu jej
członków, chyba, że przepis Statutu stanowi inaczej.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady z głosem doradczym mogą być zaproszone osoby spoza
grona członków Rady.
8. Członek Rady Fundacji może być odwołany w wyniku tajnego głosowania większością 3/5
pozostałych członków Rady przy udziale co najmniej połowy składu jej członków.
9. Kadencja członka Rady Fundacji wygasa z dniem rezygnacji, odwołaniem lub śmiercią członka
Rady.

5

§9
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu powołany jest przez Fundatorów.
3. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
5. Zarząd może ze swojego grona wybrać wiceprezesa.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka
Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuję w wyniku:
a) złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu z udziału w pracach
Zarządu,
b) głosowania Rady przy większości 3/5 wszystkich członków Rady przy udziale co najmniej
połowy składu Rady.
8. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Fundacji i podejmowanie decyzji
o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu składników majątku ruchomego i nieruchomego
Fundacji.
e) opracowywanie szczegółowych rocznych i wieloletnich planów i programów działania
Fundacji i przedstawiania ich Radzie Fundacji,
f) zatrudnianie pracowników Fundacji,
g) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi odpowiednich
sprawozdań z działalności Fundacji, w terminie określonym właściwymi przepisami,
h) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji we wszystkich sprawach dotyczących
Fundacji, leżących w kompetencji Rady Fundacji,
i) powoływanie, za zgodą Rady Fundacji, pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji,
j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Fundacji, nie
zastrzeżonych dla innych organów, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Radę Fundacji,
k) prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Fundacji.
9. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie Prezesa
Zarządu i jednego członka Zarządu.
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§ 10
Do prowadzenia swych spraw Zarząd może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania
innym podmiotom.

IV. Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 30.000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) wniesiony przez jej Fundatorów oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego,
b) dotacji, subwencji, grantów i darowizn,
c) krajowych i zagranicznych darowizn, zbiórek, imprez publicznych, zapisów i spadków,
d) odsetek od depozytów, lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
e) dochodów z aktywów, ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym,
f) innych, niewymienionych powyżej środków finansowych, majątkowych, w tym rzeczowych i
niematerialnych pochodzących od osób fizycznych, prawnych (w tym udziału w zyskach),
przedsiębiorców, instytucji krajowych i zagranicznych, ośrodków i innych osób i podmiotów
nie wymienionych w statucie,
4. Darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na dowolny cel statutowy, chyba, że
darczyńca, spadkodawca lub zapisodawca zastrzegł inaczej. Zastrzeżenie to nie może jednakże
być sprzeczne ze statutem Fundacji, w którym to wypadku Fundacja może zwrócić środki.
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Prowadzone formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z uwzględnieniem
przepisów o rachunkowości.
6. Wszelkie dochody Fundacja przeznacza na realizację jej celów statutowych. Przychody z
odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku
publicznego.
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§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

V. Zmiana statutu
§ 13
1. Decyzje w sprawie:
a) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
b) połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji.
2. Uchwała Rady w sprawie zmiany Statutu, zmiany celów Fundacji lub połączenia Fundacji z inną
fundacją zapada przy większości 3/5 głosów wszystkich członków Rady, przy udziale co najmniej
połowy składu Rady.

VI. Likwidacja fundacji
§ 14
1. Uchwały o likwidacji Fundacji podejmuje Rada.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Rada przekaże innej organizacji społecznej
wyznaczonej przez Zarząd, realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .
§ 15
Rok obrotowy Fundacji rozpoczyna się w dniu 14 września danego roku, a kończy się w dniu 13
września danego roku.
§ 16
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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