STATUT
Stowarzyszenia Beit Kraków
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie Beit Kraków działa pod nazwą: “Stowarzyszenie Beit Kraków” i działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.
855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
kraju na terenie obcych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
8. Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność kulturowa, edukacyjna i naukowa w zakresie religii, historii i obyczajów Żydów,
b) działalność artystyczna, dążąca do wytworzenia współczesnej kultury żydowskiej w Polsce,
c) zaspokajanie potrzeb religijnych w nurcie judaizmu postępowego, w tym umożliwienie członkom
i sympatykom Stowarzyszenia dostępu do zbiorowych form kultu religijnego w nurcie judaizmu
postępowego,
d) rozwój świadomości historycznej i kulturowej Żydów,
e) działania na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury potrzebnej do organizowania i sprawowania
czynności mających na celu zaspokajanie potrzeb duchowych wyznawców judaizmu postępowego,
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w tym domów modlitw i synagog,
f) wzmacnianie więzi Żydów polskich z Żydami na świecie, a w szczególności w Izraelu,
g) działanie na rzecz zachowania dziedzictwa duchowego i materialnego Żydów polskich,
h) rzecznictwo na rzecz państwa Izrael,
i) dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy oraz inne działania na rzecz tolerancji,
j) przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi, ksenofobii i innym przejawom dyskryminacji.
9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) działania edukacyjne, szkoleniowe, wykłady, warsztaty, konferencje naukowe,
b) organizowanie obchodów świąt żydowskich,
c) organizowanie imprez kulturalnych (festiwali, wystaw, przedstawień, koncertów, itp.),
d) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji, plakatów i broszur związanych z
celami Stowarzyszenia, na wszystkich dostępnych nośnikach danych,
e) prowadzenie własnej strony internetowej,
f) organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych,
g) działalność publicystyczną i popularyzatorską w zakresie kontynuowania tradycji żydowskiej w
Polsce,
h) współpracę z organizacjami i instytucjami zagranicznymi realizującymi cele w jakimkolwiek
punkcie zbieżne z celami Stowarzyszenia,
i) pozafinansowe wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej,
j) organizowanie różnych form aktywności społecznej i cywilnej,
k) kształcenie liderów społeczności,
l) współpraca z innymi organizacjami w ramach realizacji różnych celów społecznych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
12. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna:
a) która jest Żydem (tzn. ma przynajmniej jednego rodzica, który jest Żydem lub posiada certyfikat
konwersji wydany przez uznawany Beit Din)
b) która nie jest wyznawcą innej religii niż judaizm
c) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
d) która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
13. Członkiem zwyczajnym może być osoba małoletnia, za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

Statut Stowarzyszenia Beit Kraków

2z9

14. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
15. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego
miesiąca od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
miesiąca od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. O swojej decyzji Zarząd powiadamia pisemnie
zainteresowanego.
19. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd.
20. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
21. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
b) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) udziału w Walnych Zebraniach z głosem doradczym
d) zgłaszania do Zarządu wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43 podpkt. “j”.
23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
24. Członkowie honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
26. Utrata członkostwa następuje na skutek:
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a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia
i)z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
ii) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
iii)z powodu nie płacenia składek za okres roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 42 podpkt. “j”,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
e) oddalenia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odwołania od orzeczenia o
wykluczeniu członka wydanego przez Sąd Koleżeński.
27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków w
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym walnym zgromadzeniu członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest
ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
28. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
29. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zarządzić głosowanie
jawne. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym
Zgromadzeniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja.
b) Mandat członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w powodu:
i)
ustania członkostwa,
ii)
pisemnej rezygnacji,
iii)
odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
c) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
d) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
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Walne Zgromadzenie Członków
31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku kalendarzowym jako
sprawozdawcze i raz na 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin,
miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w każdy skuteczny
sposób co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków zwołuje się nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. Do żądania
zwołania Walnego Zgromadzenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd jest
zobowiązany uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
35. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Jeżeli na zebraniu
nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, w ciągu 1 godziny od
poprzedniego. Do zebrania w drugim terminie nie znajduje zastosowania wymóg podania do
wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania , o którym mowa w
pkt. 33. Decyzje zapadają wtedy zwykłą większością głosów, bez obowiązku kworum.
36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich członków władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozpoczęcia, zakresu i zakończenia działalności gospodarczej
Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
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zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
n) zatwierdzanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
o) zatwierdzenie zmian do obowiązującego regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
p) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu członkostwa lub zmian do istniejącego już
regulaminu członkostwa,
r) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i Sądu Koleżeńskiego Oddziału
wniesionych w przewidzianym terminie,
s) czuwanie nad prawidłowym działaniem organizacji,
t) powoływanie komisji i sekcji.
37. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka (choroba, wyjazd) Stowarzyszenia
możliwy jest jego wybór do władz Stowarzyszenia pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego
oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
Zarząd
38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
39. Zarząd składa się z 3-5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezes kieruje pracami
Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenie jest ważne przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
41. Decyzje Zarządu przyjmuje się przez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów.
42. Dopuszcza się podejmowanie przez Zarząd uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ważność uchwał podjętych w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zależy od uprzedniego poinformowania wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały.
Wymóg poinformowania o treści projektu uchwały uważa się za dopełniony w razie nadania
projektu uchwały przesyłką poleconą na wskazany przez członka Zarządu adres do korespondencji
lub wysłaniu projektu uchwały pocztą elektroniczną na uprzednio wskazany przez niego adres
poczty elektronicznej (email), co najmniej 7 dni przed dniem podejmowania uchwały.
43. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków,
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j) czasowe zwalnianie członka na czas określony z obowiązku płacenia składek i/lub innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, jeśli znajdzie się on w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Zwolnienie może być przedłużane. Zarząd wydaje go na prośbę członka,
k) obowiązkowe karne usuwanie członka Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego,
l) tworzenie regulaminu członkostwa oraz proponowanych zmian do regulaminu członkostwa.
Komisja Rewizyjna
44. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
45. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
46. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co
najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa
Regulamin Komisji Rewizyjnej.
47. Uchwały Komisji Rewizyjnej przyjmuje się przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
48. Dopuszcza się podejmowanie przez Komisję Rewizyjną uchwał w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ważność uchwał
podjętych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość zależy od uprzedniego poinformowania wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o
treści projektu uchwały. Wymóg poinformowania o treści projektu uchwały uważa się za
dopełniony w razie nadania projektu uchwały przesyłką poleconą na wskazany przez członka
Komisji Rewizyjnej adres do korespondencji lub wysłania projektu uchwały pocztą elektroniczną na
uprzednio wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (email), co najmniej 7 dni przed dniem
podejmowania uchwały.
49. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków absolutorium członkom
Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V
SĄD KOLEŻEŃSKI
50. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków na okres
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trzech lat. Sąd Koleżeński wybiera z grona swych członków przewodniczącego, zastępcę i
sekretarza.
51. Do zakresu kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień
statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
c) opracowanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego, przedstawienie go do zatwierdzenia Walnemu
Zgromadzeniu Członków,
d) proponowanie zmian do obowiązującego regulaminu Sądu Koleżeńskiego, przedstawianych
Walnemu Zgromadzeniu Członków,
e) składanie wniosku do Zarządu o wykluczenie członka.
52. Sąd Koleżeński w przypadkach określonych w pkt. 50 orzeka na wniosek:
a) Zarządu Stowarzyszenia,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) zainteresowanego członka Stowarzyszenia.
53. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) zawieszenie członkostwa na okres od 3 do 6 miesięcy,
d) wnieść do Zarządu Stowarzyszenia o karne usunięcie członka Stowarzyszenia.
54. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie doręcza się zainteresowanym.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które
składa się nie później niż 1 miesiąc od ogłoszenia orzeczenia. Walne Zgromadzenie Członków
rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
55. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia.
56. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
57. Członek Stowarzyszenie może nie być ukarany za przewinienie po upływie 1 roku od
dopuszczenia się go.
58. Sąd Koleżeński zbiera się stosownie do potrzeb. Nie rzadziej jednak, niż 3 miesiące od daty
wpłynięcia skargi.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
59. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
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b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) sponsoringu, subwencji, udziałów, lokat, itp.,
e) działalności gospodarczej na cele statutowe,
f) dochodów z wydawnictw i imprez.
60. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
61. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej i jej
zakresie decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
62. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
63. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
64. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
65. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwu członków zarządu
w tym skarbnika działających łącznie.
66. Całkowity dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest na cele statutowe.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
67. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
68. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Likwidatorami są członkowie
Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
69. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach. (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Beit Kraków w
dniu 18.03.2011 w Krakowie.
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