
 
 

Regulamin Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie  

Idea założenia warszawskiego Ogrodu narodziła się w trakcie pierwszych obchodów 
Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych – 6 marca 2013 – z inspiracji włoskiej fundacji 
GARIWO. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, który ukonstytuował się w Domu 
Spotkań z Historią, przyjął propozycję Dzielnicy Wola o ulokowaniu Ogrodu na skwerze gen. 
Jana Jura-Gorzechowskiego. Od czerwca 2014 każdego roku wyrastają tu drzewka 
dedykowane tym w Europie i poza nią, którzy ratowali życie innych lub występowali w 
obronie ludzkiej godności – w czasie nazizmu i komunizmu, ludobójstw, masowych 
mordów, zbrodni przeciw ludzkości, popełnionych w XX i XXI wieku. 
Pierwszy skład Komitetu utworzyły osoby zaproszone przez Tadeusza Mazowieckiego, 
pierwszego Przewodniczącego Komitetu. 

I. Organa Komitetu: 

Komitet Ogrodu Sprawiedliwych 

1. Komitet składa się z osób, które deklarują gotowość honorowego (nieodpłatnego) 

działania na rzecz Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. W skład Komitetu wchodzi 

dyrektor Domu Spotkań z Historią. 

2. Komitet zbiera się przynajmniej raz w roku. 

3. Komitet – w celu upamiętnienia w Ogrodzie – dokonuje wyboru Sprawiedliwych 

spośród kandydatur zgłoszonych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu oraz 

bezpośrednio przez członków Komitetu. 

4. Komitet dokonuje wyboru ze swojego składu Przewodniczącego Komitetu –

kwalifikowaną większością głosów (przy obecności minimum 50%+1 liczby 

członków). 

5. Komitet odwołuje Przewodniczącego Komitetu kwalifikowaną większością głosów 

(przy obecności minimum 50%+1 liczby członków) w przypadkach: rezygnacji 

dotychczasowego Przewodniczącego, niemożności pełnienia przez niego funkcji, 

innych ważnych zdarzeń uniemożliwiających zdaniem Komitetu właściwe 

wykonywanie funkcji (wniosek o odwołanie winno wnieść minimum pięcioro 

członków Komitetu). 

6. Pozostałe decyzje podejmowane są większością głosów członków Komitetu 

obecnych na posiedzeniu, przy zachowaniu kworum wynoszącego dziewięć osób. 

Do kworum nie są wliczani pełnomocnicy członków Komitetu. 

7. Członek Komitetu, który nie może wziąć udział w posiedzeniu Komitetu, może 

przekazać swojemu pełnomocnikowi prawo do głosowania w jego imieniu. 

Pełnomocnicy mają prawo do udział we wszystkich głosowaniach. 

8. Komitet dokonuje wyboru nowych członków Komitetu – na wniosek 

Przewodniczącego lub przynajmniej trojga członków. 

9. Komitet proponuje inicjatywy związane z: Europejskim Dniem Pamięci o 

Sprawiedliwych (6 marca), upamiętnieniem Sprawiedliwych w warszawskim 



 
 

Ogrodzie w okresie kwiecień–czerwiec, innymi przedsięwzięciami związanymi ze 

Sprawiedliwymi. 

Przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych 

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu i kieruje jego pracami. 

2. Przewodniczący wybierany jest przez Komitet spośród kandydatów 

zaproponowanych przez jego członków.  

3. Kandydatury na nowego Przewodniczącego zgłaszane są na ręce najstarszego 

wiekiem członka Komitetu (w przypadku braku Przewodniczącego) przez członków 

Komitetu na posiedzeniu, na którym dokonano odwołania dotychczasowego 

Przewodniczącego. Głosowanie jest niejawne, głosy przelicza dwuosobowa komisja 

skrutacyjna. 

4. Przewodniczący zgłasza propozycje nowych kandydatów na członków Komitetu. 

5. Przewodniczący (lub członek Komitetu przez niego upoważniony) przedstawia 

sylwetki nowo uhonorowanych Sprawiedliwych w dniu 6 marca (Europejski Dzień 

Pamięci o Sprawiedliwych). 

 

Sekretariat Ogrodu Sprawiedliwych 

 

1. Siedzibą Sekretariatu jest Dom Spotkań z Historią w Warszawie. 

2. Sekretariat stanowi zaplecze organizacyjne Komitetu. 

3. Sekretariat realizuje inicjatywy związane z: Europejskim Dniem Pamięci o 

Sprawiedliwych, upamiętnieniem Sprawiedliwych w warszawskim Ogrodzie, innymi 

przedsięwzięciami związanymi ze Sprawiedliwymi – zgodnie z możliwościami DSH. 

4. Sekretariat prowadzi pełną dokumentację prac Komitetu.  

Sekretarz Komitetu 

1. Prowadzi Sekretariat Komitetu. 

2. Protokołuje posiedzenia Komitetu. 

3. Koordynuje uroczystości ogłoszenia nowych Sprawiedliwych oraz uroczystości 

upamiętniające oraz program imprez towarzyszących. 

4. Odpowiada za kontakty z mediami. 

 

II. Procedura wyboru Sprawiedliwych 

 

1. Sprawiedliwi – to ci, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić innych lub 

występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu 

nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów 

oraz zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku. 



 
 

2. Komitet dokonuje wyboru Sprawiedliwych spośród propozycji nadesłanych do 

Komitetu lub zgłoszonych przez jego członków. 

3. Komitet nie upamiętnia osób żyjących. Honorowane są osoby zarówno 

nieznane szerzej, jak i postacie znane i obecne w świadomości zbiorowej.  

4. Komitet honoruje osoby nie za ich całe biografie, ale za konkretne czyny. 

5. Kandydatury mogą być zgłaszane – wyłącznie w formie pisemnej – przez osoby 

indywidualne oraz instytucje z kraju i zagranicy. 

6. Zgłoszenie każdej kandydatury powinno zawierać: biogram postaci, 

uzasadnienie wyboru oraz załączniki, zawierające materiały potwierdzające 

informacje o zgłoszonym kandydacie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 

listopada każdego roku. 

7. Komitet upamiętnia co roku trzy postacie. O zwiększeniu liczby upamiętnień 

decyduje Komitet specjalnym, jednorazowym rozstrzygnięciem. 

8. Wybór Komitetu opatrzony zostaje uzasadnieniem.  

9. Ogłoszenia nowych Sprawiedliwych Komitet dokonuje każdego roku z okazji 6 

marca – Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. 

10. Potwierdzeniem uhonorowania Sprawiedliwego jest uroczyste odsłonięcie 

symbolicznego kamienia i posadzenie drzewka. 

11. Upamiętnienie ma miejsce w Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie, gdzie 

umieszczony zostaje kamień z inskrypcją przedstawiającą czyny 

Sprawiedliwego. 

12. Ceremonia upamiętniająca odbywa się w Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze 

gen. Jana Jura-Gorzechowskiego w obecności członków Komitetu oraz osób 

bliskich postaci honorowanych.   

13. Uroczysta ceremonia upamiętniająca Sprawiedliwych odbywa się w okresie 

kwiecień–czerwiec. 

 

 

 


