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STATUT 
POLSKIEJ RADY CHRZE ŚCIJAN I śYDÓW 

 
(po poprawkach zatwierdzonych przez sąd w styczniu 2012 r.) 

 
 

DZIAŁ I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1.  Polska Rada Chrześcijan i śydów, zwana dalej „Radą”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i 
posiada osobowość prawną. 
2. Terenem działalności Rady jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – m.st. 
Warszawa. 
3.  Działalność Rady prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej członków; 
4.  Do prowadzenia swych spraw Rada moŜe zatrudniać pracowników. 
5.  Rada ma prawo uŜywania pieczęci i oznak organizacyjnych oraz honorowych. 
6.  Rada moŜe być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których 
działalność jest zbieŜna z celami Rady, na warunkach określonych w ustawie o stowarzyszeniach. 
 
 

DZIAŁ II.  Cele i zadania 
 

 
§ 2 

 
1.  Celem Rady jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna zmierzająca do wzajemnego 
zrozumienia chrześcijan i śydów, przezwycięŜania stereotypów, szerzenia tolerancji i pogłębiania 
kontaktów międzyreligijnych. 
2.  Cel, o którym mowa w pkt. 1, realizowany jest poprzez:  
a) tworzenie forum dla dialogu chrześcijańsko-Ŝydowskiego , zwłaszcza organizowanie sympozjów 
i konferencji naukowych oraz innych wydarzeń publicznych, w tym takŜe związanych z kultem 
religijnym;  
b) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i edukacyjnej na temat związków 
chrześcijaństwa i judaizmu oraz stosunków chrześcijańsko-Ŝydowskich w Polsce i na świecie;         
c) przyznawanie honorowego wyróŜnienia „Człowiek Pojednania” osobom szczególnie zasłuŜonym 
dla pojednania i dialogu chrześcijańsko-Ŝydowskiego w Polsce; 
d) praktyczną współpracę, modlitwę oraz wspólne świadectwo śydów i chrześcijan o wierze w 
Boga Jedynego, oparte na wzajemnym poszanowaniu własnych tradycji religijnych; 
e) inicjowanie współdziałania środowisk chrześcijańskich i Ŝydowskich  w zakresie pielęgnowania 
polskich tradycji społeczeństwa wielokulturowego, tolerancji oraz ochrony praw mniejszości 
narodowych; 
f) promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej w dziedzinie upowszechniania i 
ochrony wolności i praw człowieka, głęboko zakorzenionych w judaizmie i chrześcijaństwie;  
g) wspieranie społeczności lokalnych w rozwoju ich świadomości co do przeszłości i stanu 
aktualnego relacji chrześcijańsko-Ŝydowskich.  
3. Rada współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, na warunkach 
określonych ustawą o stowarzyszeniach, w prawie Unii Europejskiej  i w umowach 
międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami. 
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DZIAŁ III.  Członkowie – ich prawa i obowi ązki 

 
 
 § 3  
1.  Rada ustanawia trzy rodzaje członkostwa: 
a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających, 
c) członków honorowych. 
 

§ 4 
1.  Członkiem zwyczajnym Rady moŜe zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub 
obywatelem innego państwa, posiadająca zdolność do czynności prawnych – określająca się jako 
śyd lub chrześcijanin – po złoŜeniu deklaracji członkowskiej i uzyskaniu pisemnego poparcia 
dwóch członków zwyczajnych Rady. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd w drodze 
uchwały i wpisuje go na listę członkowską. 
2.  Członkowie zwyczajni mają prawo aktywnego uczestniczenia w realizacji celów i zadań Rady, 
mają czynne i bierne prawo wyborcze, mają prawo udzielania poparcia osobom ubiegającym się o 
członkostwo w Radzie, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Rady. 
3.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej 
przez Zarząd, przestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Rady. 
4.  Członkowie zwyczajni mogą tworzyć sekcje zainteresowań. Na ich powołanie kaŜdorazowo 
wyraŜa zgodę Zarząd. W pracach sekcji mogą brać udział osoby niebędące członkami Rady. Sekcje 
zainteresowań nie posiadają oddzielnej osobowości prawnej.  
5.  Członkowie załoŜyciele Rady mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych. 
 

§ 5 
1.  Członkiem wspierającym Rady moŜe być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Rady.  
2.  Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd w drodze uchwały, po złoŜeniu przez 
zainteresowaną osobę deklaracji o rodzaju wsparcia, jakiego będzie udzielać Radzie. 
3.  Członek wspierający udziela Radzie wsparcia zgodnie z deklaracją, ma prawo uczestniczenia w 
posiedzeniach organów Rady oraz składania wniosków i postulatów w sprawach jej działalności. 
4.  Do uczestnictwa w posiedzeniach organów Rady członek wspierający, będący osobą prawną, 
upowaŜnia swego przedstawiciela. 
5. Członkowie wspierający posiadają głos doradczy. Nie przysługuje im czynne i bierne prawo 
wyborcze oraz głos stanowiący. 
 

§ 6 
1.  Członkiem honorowym Rady moŜe zostać osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub 
obywatelem innego państwa, szczególnie zasłuŜona dla idei Rady i działająca na rzecz jej rozwoju. 
2.  Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków. 
3.  Członkowie honorowi mają prawo brać udział w działalności Rady. 
4.  Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich. 
5. Członkom honorowym uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje czynne 
i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący. 
 

§ 7 
1. Członkostwo w Radzie wygasa automatycznie:  
a) w razie rezygnacji z członkostwa złoŜonej w formie pisemnej Zarządowi, 
b) z powodu zgonu członka. 
2. Zarząd moŜe w drodze uchwały dokonać wykluczenia członka: 
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a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Rady, 
b) za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat, 
c) za nieusprawiedliwione dwukrotne kolejne niebranie udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 
e) w wyniku pisemnego wycofania poparcia przez obu członków wprowadzających z powodu 
podjęcia przez członka działań godzących w dobre imię Rady. W przypadku, gdy członek 
wprowadzający utracił prawa członkowskie, rolę wprowadzającego przejmuje Zarząd Rady. 
3. Zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu członka kwalifikowaną większością 2/3 głosów.  
4. Członek wykluczony w trybie pkt. 2.a) lub 2.e) moŜe odwołać się od decyzji Zarządu do 
Walnego Zgromadzenia Członków. 
  

 
DZIAŁ IV.  Organy Rady 

 
 

§ 8  
Organami Rady są: 
1.Walne Zgromadzenie Członków; 
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§9 
Walne Zgromadzenie Członków 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyŜszym 
organem Rady, do którego wyłącznej właściwości naleŜy: 
a)  uchwalanie programu działalności Rady; 
b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; w tym zwłaszcza  
przedstawianego przez Zarząd rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Rady oraz 
sprawozdania finansowego; 
c)  udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi; 
d)  wybór w głosowaniu tajnym dwóch Współprzewodniczących (po jednym ze strony 
chrześcijańskiej i Ŝydowskiej) oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w liczbie kaŜdorazowo 
ustalonej przez Walne Zgromadzenie; 
e) nadawanie godności Honorowych Przewodniczących Rady;  
f) uchwalanie zmian statutu; 
g) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Zarządu; 
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady, 
i) uchwalanie regulaminu wyboru i przyznawania honorowego wyróŜnienia Człowiek Pojednania, 
j) nadawanie godności członka honorowego Rady, 
k) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji wykluczającej ich z Rady. 
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako sprawozdawcze co roku, a jako 
sprawozdawczo-wyborcze co dwa lata. 
3. Na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych, Zarząd zobowiązany 
jest zwołać Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym nie później niŜ w terminie 3 miesięcy od 
daty Ŝądania. 
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków z 
wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym. 
5. Do waŜności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie – który moŜe 
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – Walne Zgromadzenie  moŜe skutecznie 
obradować bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 
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6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 
uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Rady, które wymagają większości 2/3 głosów przy 
obecności więcej niŜ połowy wszystkich członków zwyczajnych Rady. 
 

§ 10 
Zarząd 

 
1. Pracami Zarządu kierują dwaj Współprzewodniczący. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wyłania 
ze swego składu dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza i Skarbnika. 
2. Do zadań  Zarządu naleŜy: 
a) reprezentowanie Rady na zewnątrz; 
b) realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał  Walnego Zgromadzenia; 
c) zarządzanie majątkiem Rady; 
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 
e) opracowywanie sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu do 
zatwierdzenia wraz z uchwałą o podziale wyniku finansowego.  
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
składu Zarządu, w tym przynajmniej jednego ze Współprzewodniczących. 
5. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 
§ 11  

Komisja Rewizyjna 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do nadzorowania całokształtu działalności Rady, 
a w szczególności do kontrolowania: 
a) działalności finansowej pod względem celowości wydatków, rzetelności i gospodarności ; 
b) zgodności działalności Rady i jej Zarządu z celami i zadaniami statutowymi oraz uchwałami 
Walnego Zgromadzenia. 
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wydawania zaleceń Zarządowi Rady. 
3. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 
4. Nie moŜna łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze 
stosunkiem pracy z Radą. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z 
członkami Zarządu;  
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia. 
6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej trzech członków zwyczajnych Rady.  
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy składu Komisji. 
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji 
Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyŜszej niŜ określone we właściwych 
przepisach ustawowych.  
 

 
DZIAŁ V.  Maj ątek i fundusze Rady 

 
§ 12 

Majątek Rady stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze pozyskiwane poprzez:  
a) wpływy ze składek członkowskich; 
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b) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
c) dochody z majątku Rady oraz ofiarności publicznej; 
d) dotacje, spadki, darowizny i zapisy, dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

§ 13 
1. Wszelkie dochody pozyskane w  ramach prowadzonej  działalności poŜytku publicznego są 
przeznaczane na realizację celów statutowych Rady. 
2. Rada nie moŜe: 
a) udzielać poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 
związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
dalej „osobami bliskimi”; 
b) przekazywać swego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
c) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba, Ŝe to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;  
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  
 

 
DZIAŁVI. Postanowienia końcowe  

 
§ 14  

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady ustala Zarząd. 
2. Oświadczenie woli w imieniu Rady składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym co 
najmniej jeden ze Współprzewodniczących lub upowaŜniony przez nich członek Zarządu.  
3. W sprawach finansowych oświadczenie woli w imieniu Rady składa skarbnik i upowaŜniony 
członek Zarządu.  
 

§ 15 
1. Kadencja organów Rady trwa dwa lata. 
2. Jeśli w czasie kadencji skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu o więcej niŜ 
jednego członka lub poniŜej minimum określonego w statucie, to winny zostać przeprowadzone 
wybory uzupełniające do tego organu.  
3. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie 
Członków.  
 

§ 16  
Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Rady zawiera równocześnie postanowienie o 
przeznaczeniu majątku Rady. W takim przypadku likwidatorami Rady są członkowie Zarządu. 
 

§ 17 
Rada działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., nr 79, poz. 855 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.)  
 
 
 


