STATUT ZRZESZENIA RODZIMEJ
WIARY
I

i»
§1. Utworzenie wyznania
1.

2.
3.
4.

5.

"Wyznanie
Wiary
Lechitow"
stanowi
podstawowe
zatozenia
doktrynalne wyznania w mysl ustawy z 17 maja 1989 o gwarancjach wolnosci
sumienia i wyznania.
Wyznanie nosi nazwe: Zrzeszenie Rodzimej Wiajy w dalszym
ciqgu statutu zwane Zrzeszeniem.
Terenem dzialania Zrzeszenia jest Rzeczpospolita Polska i reszta
swiata.
Siedzibq Zrzeszenia jest rniasto Wroclaw. Duchowym osrodkiem
sa. od tysiqcleci czczone jako swiete gory - Sleza i Radunia
w Ziemi Slezsn, w poblizu Wroclawia.,
Zrzeszenie moze tworzyc oddziaty.
§2. Cele dziatalnosci i zasady ich realizacji

1.
2.

3.
4.

5.'

6.

Celern dzialalnosci Zrzeszenia jest szerzenie Rodzimej Wiary
wsrod Polek i Polakow na catym swiecie.
Celem
dziaialnosci
Zrzeszenia
jest
ponadto
pielegnowanie
i rozwijanie prapolskich obyczajow i obrzedow oraz inicjowanie
obchodow rodzimych swiqt jak: Gody - w pierwszy dzieri zimy;
Sobutki
- Ncc
Kupaly
- w
naikrotsz^
noc
roku;
Swieto
Odradzajacego sie Zycia - w pierwszy dzieh wiosny; Swieto
Zbiorow - w pierwszy dzieh jesieni. Osobiste swieta to urodziny,
postrzyzyny
i kosopleciny, zaslubiny
i pozegnanie
zmariego
Zrzeszenie opowiada sie za spopielaniem zwlok.
Dalszyrn celem dzialalnosci jest prowadzenie badan naukowych nad Rodzim^
Wiara..
Pobudzanie opinii publicznej do ksztartowania ustawodawstwa w kierunku.
rzeczywistego rownouprawnienia wyznah w Polsce i na swiecie jest takze celem
dziaialnosci Zrzeszenia.
Zrzeszenie zamierza wymienione cele realizowac przez wygiaszanie
pogadanek i odczytow, wydawanie ulotek, czasopism
i ksiazek, organizowanie sesji naukowych i obchodow rodzimych swiat. W dalszej przysziosci Zrzeszenie zamierza ubiegac sie
o koncesj? dla rozgtosni radiowej.
Zasada. dziaialnosci Zrzeszenia jest praca spoteczna.
§3. Czionkostwo

1.
2.

3.

Czionkiem Zrzeszenia staje sie pelnoleinia osoba. wyrazaj^c na pismie wole
wstapienia.
Czionkostwo ustaje przez smierc, pisemne wyrazenie woli wystqpienia lub
przez wykluczenie uchwalq wiecu - zebrania czlonkow zwykiq wiekszosciq
gtosow w wypadku raz^cego naruszenia zasad wiary lub dziatania na szkod?
Zrzeszenia.
W spornych wypadkach Naczelnik moze zawiesic czionka Zrzeszenia w jego
prawach na czas do szesciu miesiecy.

§4. Obowiazki i prawa czlonka Zrzeszenia
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Cztonek powinien kierowac sie w zyciu zasadami Rodzimej Wiary.
Cztonek powinien szerzyc Rodzima. Wiare.
Cztonek ma obowiazek pracy i stuzby dla dobra i wielkosci Narodu oraz Wiary.
Obydwie swiatowe woiny i powojenne starcia miaty i maja. takze podtoze
wyznaniowe.-Przeciwdziatanie dalszemu wyniszczaniu si? europejskiej rodziny
narodow nalezy rowniez do obowiazkow cztonkow Zrzeszenia. Obejmujq one
wymiane doswiadczen i wspotprace ze zrzeszeniami o podobnym nastawieniu
vv innych krajach.
Cztonek Zrzeszenia ma prawo \vybierac i bye wybieranym do wtadz
Zrzeszenia.
Cztonek ma prawo brae ua'ziat w pracach nad rozwojem wiary.
• -

1.

2.

3.
4.

•i

§5.-Or^afTy-Zfzsszenia-i-spos6b-ierjrpowofywania

Organami Zrzeszenia sq:
1 .Wiec czyli zgromadzenie cztonkow.
2.Nacze!nik Zrzeszenia.
S.Zastepca Naczelnika.
4.bawa Rozjemcza skfadajqca sie z przewodniczacego i dwoch iawnikow.
S.Skarbnik.
Naczelnik i Zastepca Naczelnika 33 wybierani przez Wiec zwyktq wiekszoscia
giosow w wyborach tajnych i bezposrednich na czas nieograniczony. Zastepca
Naczelnika moze zostac pcwoJany przez Naczelnika, po .zwolnieniu sie tegc
stanowiska, na czas do zebrania sie wiecu.
tawa Rozjemcza jest powofywana przez Naczelnika na czas nieograniczony.
Skarbnik jest mianowany przez Naczelnika na czas nieograniczony.
§6. Uprawnienia organow

1.

2.

3.

Wiec rozwaza zasady wiary oraz moze podejmowac uchwary odnosnie ich,
wytycza kierunki dziatania Zrzeszenia, powotuje Naczelnika i Zastepce, moze
dokonywac zmiany statutu i rozwiazac Zrzeszenie - jak w § 9, moze wykluczyc
czlonka ze Zrzeszenia, oraz sprawuje nadzor nad prac^ skarbnika. Wiec zbiera
sie co cztery lata. Wiec podejmuje uchwaly kwalifikowanq wiekszosci^ 2/3
giosow z wyjateiem przypadkow przewidzianych w §9, p. 1 i 2, tj. zmiana
statutu i rozwia_zanie Zrzeszenia.
Naczelnik reprezentuje Zrzeszenie na zewn^trz, sprawuje ogolny nadzor nad
pracq Zrzeszenia, kieruje bieza^c^ dzialalnosciq Zrzeszenia, rozsyta wici czyli
zwotuje Wiec, kieruje obradami Wiecu, zatwierdza postanowienia Wiecu,
powoluje i odwoluje bawe Rozjemczq i Skarbnika, mianuje Zastepce w r'azie
zwolnienia sie tego stanowiska, zawiesza w prawach czionka Zrzeszenia, zwalnia z godnosci w organach Zrzeszenia, rozstrzyga w sprawach spornych,
sprawuje nadzor nad pracq Skarbnika, powotuje i rozwiazuje oddziaty, wyznacza i odwotuje Starszego oddzialu, wnioskuje zmiane statutu i rozwiazanie
Zrzeszenia. Naczelnik jest upowazniony do sktadania oswiadczen i podpisywania
w imieniu Zrzeszenia, zacia.gania zobowiazan i dokonywania
rozporz^dzen maj^tkiem.
'^'
Zastepca. Naczelnika stuzy wszechstronna. pomocq i rad^ Naczelnikowi w
wypetnianiu jego ebowiazkow, zastepuje go na czas niemoznosci wykonywania

4.
5.

6.

czynnosci urzedowych przez Naczelnika w zakresie reprezentowania Zrzeszenia na zewnqtrz, kierowania bierz^cg dzialalnoscia^ Zrzeszenia oraz
zwotywania Wiecu.
Lawa Rozjemcza rozpatruje pisemne wnioski i przedklada je Naczelnikowi po
zaopiniowaniu do decyzji.
Skarbnik sprawuje ogolny nadzor nad sprawami pienieznymi i majaMem
Zrzeszenia, kieruje nimi na biez^co, jest odpowiedzialny za finanse Zrzeszenia
przed Wiecem i Naczelnikiem.
Sprawowanie godnosci w organach Zrzeszenia ustaje przez smierc, wyrazenie
woli ustapienia na pismie, lub decyzjq Naczelnika w wypadku naruszenia
zasad wiary lub dzialania na szkod? Zrzeszenia.
§7. Oddzialy Zrzeszenia

1.

2.
3.
4.

Na wniosek osmiu lub wiecej czlonk6w Naczelnik moze powola6 Oddzialy dla
ziem.'Wielkopolski, Malopolski, Sl^ska, Mazowsza i Pomorza, a w miare
rozwoju Zrzeszenia tez Obwody dla mniejszych obszarow w obrebie wyzej
wymienionych macierzystych ziem Polski.
Biezqca_ prac^ Oddziatu kieruje Starszy Oddzialu wyznaczony przez
Naczelnika na wniosek czlonkow Oddzialu.
Czlonkowie mieszkajqcy poza Polska^ mog^ tworzyc Oddziaty na tych samych
zasadach.
Naczelnik moze rozwi^zac Oddzial na wniosek czlonkow danego Oddzialu lub
wobec prowadzenia dzialalnosci niezgodnej ze statutem.
§8. Majatek Zrzeozenia

1.
2.

Nieruchomy i rucnomy maj^tek Zrzeszenia sluzy wypelnianiu zadan statutu.
Majatek Zrzeszenia pochodzi ze skladek, darowizn i zapisow.
§9. Zmiana statutu i rozwiazanie Zrzeszenia

1.
2.
3.

Zmiany Statutu Zrzeszenia moze dokonac Wiec na wniosek Naczelnika
uchwalq zwyklej wiekszosci glosow.
Rozwia^zanie Zrzeszenia moze nastapic na wniosek Naczelnika jednomyslna.
uchwat^ Wiecu.
Pozostaly majqtek Zrzeszenia bylby wtedy przeznaczony na cele dobroczynne.
i naukowe okreslone blizej w uchwale rozwia_zuja.cej.
§10. Postanowienia kohcowe

1.
2.

Niniejszy Statut wchodzi w zycie z dniem wpisu Zrzeszenia do rejestru wyznan.
Zrzeszenie zastrzega sobie nazwy Wyznanie Lechitow oraz Wyznanie
Prapolskie jako imif wlasne w potocznym okresleniu.

