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Statut stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.   Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet, zwane dalej Stowarzyszeniem 

posiada osobowość prawną. 

 

§ 2.  Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, siedziba władz 

znajduje się w Białymstoku. 

 

§ 3.      Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w 

przepisach szczególnych. 

 

§ 4.      Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania 

 

§ 5.   1.  Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest tworzenie płaszczyzny formalno-

organizacyjnej umożliwiającej prowadzenie Prawosławnego Serwisu Internetowego 

Cerkiew.pl. 

 

2.  Dodatkowymi celami Stowarzyszenia są: 

1) Podejmowanie inicjatyw i działań służących integracji i aktywizacji środowiska 

prawosławnego w Polsce, 

2) Poprawa przepływu informacji w i o Kościele Prawosławnym, wiadomości o 

jego nauce, historii i współczesnej działalności, 

3) Szerzenie idei pokoju, tolerancji i wzajemnego szacunku w relacjach między 

różnymi religiami i grupami społecznymi, 

4) Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, 

5) Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

6) Wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniania się 

do angażowania obywateli w życie publiczne i społeczne oraz wyrównywania 

szans grup społecznie słabszych. 

 

 

§ 6.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Organizowanie, zbieranie i przetwarzanie informacji o historii i dniu dzisiejszym 

Prawosławia, prowadzenie serwisów informacyjnych dotyczących działalności 

Kościoła Prawosławnego w kraju i za granicą,  

2) Organizowanie i wspieranie szeroko pojmowanej działalności wydawniczej, w 

szczególności związane z internetem, prasą, radiem, telewizją i innymi mediami,  

3)  Organizację oraz uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach i 

wykładach, 

5) Wdrażanie w życie własnych projektów i programów, 

6) Zdobywanie środków ze źródeł publicznych i prywatnych, 

7)  Współpracę z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi 

i międzynarodowymi,  
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8)  Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, kulturalnej i wypoczynkowej, 

9) Prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest zdobywanie środków 

przeznaczonych na cele statutowe, 

10) Wspieranie inicjatyw młodzieżowych oraz działanie na rzecz młodzieży, 

11) Współpraca z innymi organizacjami w celu  wymiany doświadczeń, organizacji 

wspólnych projektów i promocji związanej z realizacją celów statutowych. 

 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

 

§ 7. 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2.  Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 

3.  Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, również nie mający miejsca 

zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 

§ 8.  Członek ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy 

członków, 

4) korzystania z wszelkich form pomocy zorganizowanej przez Stowarzyszenie, 

5) korzystanie z wszelkich urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia, 

6) przedkładanie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia. 

 

§ 9. Członek obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) popierania zadań i celów Stowarzyszenia, 

3) aktywnej pracy nad  projektami i celami Stowarzyszenia. 

 

§ 10. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi, 

2) śmierci członka,  

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie rażącego i uporczywego 

naruszania postanowień Statutu. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 decyzję podejmuje Zarząd podając 

przyczyny skreślenia. 

3. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

4. W stosunku do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio 

zasady określone w ust. 3. 
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Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 11. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 12. 1.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (liczba głosów 

oddanych za „tak” jest większa od sumy głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących się) przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków. 

 2.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. 

 3.  W drugim terminie Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy 

obecności co najmniej jednej piątej liczby członków 

 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniach jawnych, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby uprawnionych członków. 

 5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

bezwzględna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji 

Rewizyjnej może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§ 13. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w 

trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie 

wyborów uzupełniających. 

 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 14. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebranie Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia, 

 

§ 15. 1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku. 

 2. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje przewodniczący wybierany w 

głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 

 3. Walne Zebranie Członków może zwołać: 

1) Zarząd, 

2) Komisja Rewizyjna, 

3) Zarząd na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia 

 4.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się 

członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 16. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należą w szczególności: 

1) uchwalania statutu i jego zmian, 

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 
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4) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku, 

6) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Stowarzyszenia z innymi 

organizacjami. 

 

 

Zarząd 

 

§ 17. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2.  Zarząd składa się z od 3 do 7 członków. 

 

§ 18. Do zadań Zarządu należy przede wszystkim: 

1) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, 

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3) ustalenie i realizacja budżetu stowarzyszenia, 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków, 

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

7) przyjmowanie zapisów i darowizn. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 19. 1. Komisja rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. 

 

§ 20. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności ksiąg i dokumentów 

finansowych, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo 

żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (odmowę 

udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

5) składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 21. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

 

§ 22. W przypadku wymienionym w § 20 pkt. 3 walne zebranie członków winno być zwołane 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu 

nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
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Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§ 23. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości 

 

§ 24. Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich. 

 

§ 25. 1. Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

1) darowizny, zapisy i spadki, 

2) dotacje, granty, 

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,  

4) dochody z majątku Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 26. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest  podpis co najmniej dwóch 

członków Zarządu. 

 

 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 27. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

 

§ 28. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

przeznacza majątek Stowarzyszenia na rzecz Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego lub organizacji, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia. 

 

§ 29. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych 

w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) 


