STATUT
ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO
„WYZNAWCY SŁOŃCA"
Zatwierdzony Uchwałą Zebrania Ogólnego ZWWS nr 2/2017
PREAMBUŁA
Uznając za źródło wyznania udokumentowaną od przeszło 10 000 lat najstarszą religię świata, uznającą Słońce
za Boga Słońce, przedstawiciela wszystkich form natury, a 12 konstelacji gwiazd jako jego zodiakalną wędrówkę
po niebie, celem rekultywacji i kontynuacji najstarszych wierzeń, tworzy się związek wyznaniowy
„Wyznawcy Słońca”.
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
Nazwa związku wyznaniowego brzmi "Wyznawcy Słońca", zwanego dalej „Związkiem wyznaniowym”.
Art. 2
Terenem działania Związku wyznaniowego jest:
1) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) obszar Unii Europejskiej zgodnie ze stanem prawnym, regulowanym przepisami Traktatu o Unii
Europejskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864 z późn. zm.),
3) obszar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych uzgodnień oraz zgodnie z
obowiązującym na danym terenie prawem oraz przepisami międzynarodowymi.
Art. 3
Siedzibą władz Związku wyznaniowego jest miasto Szklarska Poręba, województwo dolnośląskie.
Art. 4
Związek wyznaniowy jest niezależny organizacyjnie i finansowo od jakiejkolwiek pozakrajowej władzy
duchownej i świeckiej.
Art. 5
1. Związek wyznaniowy działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania (Dz.U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI ORAZ FORMY I ZASADY ICH REALIZACJI
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Art. 6
1. Celem Związku wyznaniowego jest:
1) głoszenie doktryny kultu solarnego uznając Słońce za Boga Słońce, przedstawiciela wszystkich form
natury, poprzez asymilacje z cyklem solarnym;
2) dążenie do życia według praw natury dla zachowania jej równowagi;
3) organizacja działań kulturalnych w postaci zajęć stałych i wystaw;
4) działalność edukacyjna;
5) archiwizacja i restauracja zabytków wszystkich kultur;
6) propagowanie działań ekologicznych w ramach akcji „sprzątanie świata”.
2. Zgodnie ze swoją doktryną Związek wyznaniowy działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów
relacji międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności
wykluczenie
społeczne,
ubóstwo,
bezdomność, demoralizacja oraz przestępczość.

Art. 7
Dla realizacji swych celów Związek wyznaniowy:
1) organizuje zgodnie ze swoją doktryną obrzędy religijne;
2) prowadzi nauczanie indywidualne i zbiorowe swej doktryny;
3) organizuje zebrania, odczyty, koncerty i inne imprezy o celach religijnych, moralnych i edukacyjnych;
4) prowadzi działalność charytatywną;
5) współpracuje z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami, na podstawie stosownych uzgodnień i przepisów międzynarodowych;
6) współdziała z poszczególnymi zainteresowanymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami
dla dobra człowieka i dobra wspólnego;
7) posiada niezbędny majątek;
8) prowadzi działalność gospodarczą.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
W skład Związku wyznaniowego wchodzą duchowni oraz świeccy wierni.
Art. 9
1. Członkiem Związku wyznaniowego może zostać osoba która:
1) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) dobrowolnie zaakceptowała doktrynę Związku wyznaniowego i złożyła deklarację członkowską.
2. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Związku wyznaniowego za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. W każdym przypadku decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Przełożony gminy lub Naczelny
Pierwszy.
Art. 10
1. Członkostwo w Związku wyznaniowym ustaje przez:
1) śmierć;
2) wykluczenie ze Związku wyznaniowego na podstawie decyzji Naczelnego Pierwszego;
3) pisemne oświadczenie o wystąpieniu, złożone Naczelnemu Pierwszemu lub Przełożonemu gminy.
2. Przesłanką wykluczenia może być kwestionowanie doktryny kultu solarnego, naruszanie zasad moralnych,
działanie na szkodę Związku wyznaniowego.
3. Od decyzji Naczelnego Pierwszego przysługuje prawo odwołania do Zebrania Ogólnego.
4. Każdy członek Związku wyznaniowego ma prawo dobrowolnego wystąpienia z niego.
Art. 11
Członkowie Związku wyznaniowego mają obowiązek życia zgodnie z zasadami jego doktryny i moralności oraz
wspierania Związku wyznaniowego przez wykonywanie zadań wspólnotowych.
Art. 12
1. Członkowie Związku wyznaniowego mają prawo:
1) udziału w obrzędach religijnych;
2) udziału w zebraniach, odczytach, koncertach i innych imprezach o celach religijnych, moralnych i
edukacyjnych;
3) uzyskiwania informacji o działalności związku wyznaniowego i jego władz.
2. Pełnoletni członkowie Związku wyznaniowego mają ponadto prawo:
1) udziału w Zebraniu Ogólnym, Zebraniu gminy;
2) wybierania i bycia wybieranym na członka Komitetu gminy oraz Zebrania Ogólnego.
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Art. 13
Członkowie Związku wyznaniowego obojga płci mają równe prawa i obowiązki.

Art. 14
Duchowni Związku wyznaniowego powoływani są przez Naczelnego Pierwszego za uprzednią zgodą Rady
Pierwszych, wyrażoną większością głosów członków obecnych i głosujących.
Art. 15
1. Duchownym Związku wyznaniowego może zostać powołana osoba, która łącznie spełnia następujące
warunki:
1) ukończyła 21 lat;
2) zdała egzamin z doktryny Związku wyznaniowego przed Radą Pierwszych;
3) jest nieskazitelnego charakteru;
4) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
2. Duchowny Związku wyznaniowego ma prawo do używania tytułu „Sol”.
3. Członkowie Związku wyznaniowego wchodzący do kierowniczych organów wykonawczych Związku
wyznaniowego jako całości oraz Przełożeni gmin są duchownymi Związku wyznaniowego.
Art. 16
1. Duchowny Związku wyznaniowego jest ustanawiany na czas nieokreślony.
2. Duchowny Związku wyznaniowego może zostać pozbawiony swego statusu jeżeli:
1) jego postępowanie lub głoszone poglądy są w oczywisty sposób niezgodne z doktryną Związku
wyznaniowego, moralnością oraz dobrymi obyczajami;
2) rażąco naruszył przepisy statutu Związku wyznaniowego;
3) przestał być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
3. O pozbawieniu duchownego Związku wyznaniowego jego statusu z przyczyn określonych w ust. 2
niniejszego paragrafu, decyduje Rada Pierwszych na wniosek Naczelnego Pierwszego.
4. Od decyzji Rady Pierwszych przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego.
5. Pozbawienie statusu duchownego Związku wyznaniowego z przyczyny określonej w ust. 2 niniejszego
paragrafu następuje z chwilą jego zajścia, co stwierdza Rada Pierwszych na wniosek Naczelnego Pierwszego.
Art. 17
Do kompetencji duchownych Związku wyznaniowego należy:
1) głoszenie doktryny Związku wyznaniowego;
2) organizowanie i przewodniczenie obrzędom religijnym oraz modlitwom;
3) udzielanie chrztów, ślubów, odprawianie pogrzebów;
4) organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej oraz imprez o celach edukacyjnych,
moralnych i kulturalnych.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO
Art. 18
1. Osobowość prawną posiadają:
1) Związek wyznaniowy jako całość;
2) gminy wyznaniowe.
2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są:
1) dla Związku wyznaniowego jako całości – Zebranie Ogólne, Rada Pierwszych, Naczelny
Pierwszy;
2) dla gminy wyznaniowej - Zebranie gminy, Komitet gminy, Przełożony gminy.
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Art. 19
1. Zebranie Ogólne składa się z delegatów gmin wyznaniowych wybranych na trzyletnią kadencję (po dwóch z
każdej gminy wyznaniowej), członków Rady Pierwszych oraz Naczelnego Pierwszego.
2. Wyboru delegatów na Zebranie Ogólne dokonuje Zebranie gminy w pierwszą niedzielę maja.

3. Dotychczasowi członkowie zachowują swój mandat do czasu wyboru nowych członków Zebrania
Ogólnego.
4. Zebranie Ogólne sprawdza ważność mandatów swoich członków.
Art. 20
1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
1) dokonywanie zmian w statucie Związku wyznaniowego;
2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Pierwszych;
3) przyjmowanie rocznego sprawozdania przedłożonego przez Naczelnego Pierwszego;
4) powoływanie i odwoływanie członka Rady Pierwszych, nie będącego członkiem założycielem;
5) rozwiązanie Związku wyznaniowego;
6) inne sprawy przewidziane w statucie.
2. Zebranie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących
członków Zebrania Ogólnego, w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej.
Art. 21
Zebranie Ogólne dzieli się na Zwyczajne Zebranie Ogólne i Nadzwyczajne Zebranie Ogólne.
Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się w siedzibie Związku wyznaniowego raz w roku dnia 21 czerwca.
Zwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Rada Pierwszych, w terminie określonym w ust. 2 o godzinie 12.00,
bez względu na jego formalne zwołanie.
Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje w razie potrzeby Naczelny Pierwszy po zasięgnięciu opinii
członków Rady Pierwszych.
Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali uprzednio powiadomieni
listami poleconym o terminie i miejscu obrad, albo jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zebrania Ogólnego i
żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu w sprawie obrad przed ich rozpoczęciem.

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 22
Obradom Zebrania Ogólnego przewodniczy Naczelny Pierwszy, a w razie jego nieobecności członek Rady
Pierwszych.
Art. 23
Prawo zgłaszania wniosków oraz zapytań przysługuje każdemu członkowi Zebrania Ogólnego, chyba że statut
stanowi inaczej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Art. 24
Rada Pierwszych składa się z trzech członków.
Radą Pierwszych kieruje Naczelny Pierwszy.
Pierwszym członkiem Rady Pierwszych jest Naczelny Pierwszy.
Funkcja Naczelnego Pierwszego jeżeli pełniona będzie przez członka założyciela, Łukasza Zalegę
pełniona jest dożywotnio, przy czym może zostać skrócona na jego wyłączny wniosek.
W przypadku rezygnacji z funkcji Naczelnego Pierwszego przez Łukasza Zalegę, kolejnego Naczelnego
Pierwszego powołuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów obecnych i głosujących spośród
Członków Rady Pierwszych na dwuletnią kadencję.
Drugim członkiem Rady Pierwszych, również pełniącym swoją funkcję dożywotnio, z możliwością
skrócenia kadencji na jego wniosek jest Waldemar Wnęk.
W przypadku rezygnacji z funkcji Drugiego Członka Rady Pierwszych Waldemara Wnęka, kolejnego
Drugiego członka Rady Pierwszych powołuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów obecnych i
głosujących spośród Członków Zebrania Ogólnego na dwuletnią kadencję z możliwością jej skrócenia
na wniosek Naczelnego Pierwszego zatwierdzony przez Zebranie Ogólne.
Trzeciego członka Rady Pierwszych powołuje i odwołuje Zebranie Ogólne na dwuletnią kadencję.
Art. 25

Strona

4

Do kompetencji Rady Pierwszych należy:
1) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Związku wyznaniowego;
2) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Związku wyznaniowego;
3) najwyższa interpretacja doktryny moralnej Związku wyznaniowego;

4) dokonywanie wykładni postanowień statutu;
5) czuwanie nad stanem Związku wyznaniowego, wyrażanie opinii w tej sprawie i formułowanie
dezyderatów dla Naczelnego Pierwszego;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Naczelnego Pierwszego;
7) wyrażanie zgody na tworzenie, znoszenie i przekształcanie gmin wyznaniowych;
8) inne sprawy przewidziane w statucie.
Art. 26
Posiedzenia Rady Pierwszych odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w siedzibie Związku
wyznaniowego, którym przewodniczy Naczelny Pierwszy z prawem głosu.
Art. 27
1.
2.
3.

Rada Pierwszych podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym wymagana
jest obecność minimum dwóch członków Rady Pierwszych, w tym Naczelnego Pierwszego.
Jeżeli Rada Pierwszych podejmuje uchwałę w składzie dwuosobowym, rozstrzyga głos Naczelnego
Pierwszego, którego obecność jest niezbędna do zatwierdzenia uchwał.
Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje Naczelnemu Pierwszemu i każdemu członkowi
Rady Pierwszych.
Art. 28

Do kompetencji Naczelnego Pierwszego należy:
1) reprezentowanie Związku wyznaniowego na zewnątrz;
2) zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Związku wyznaniowego;
3) przewodniczenie obradom Zebrania Ogólnego i Radzie Pierwszych;
4) podejmowanie wszelkich innych, zgodnych z prawem, niniejszym statutem i dobrem Związku
wyznaniowego czynności zmierzających do osiągnięcia celów Związku wyznaniowego;
5) tworzenie, znoszenie i przekształcanie gmin wyznaniowych, za uprzednią zgodą Rady
Pierwszych;
6) wykonywanie innych funkcji przewidzianych w statucie.
ROZDZIAŁ V
GMINA WYZNANIOWA I JEJ ORGANY
Art.29
Gmina wyznaniowa jest podstawową jednostką organizacyjną Związku wyznaniowego w oparciu o którą
Związek wyznaniowy urzeczywistnia swoje cele.
Art. 30
1.
2.
3.
4.
5.
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6.

Gminę wyznaniową tworzy, znosi i przekształca Naczelny Pierwszy, za uprzednią zgodą Rady
Pierwszych.
Gminę wyznaniową tworzy się dla co najmniej 5 członków Związku wyznaniowego.
Aktualną liczbę gmin wyznaniowych, ich nazwy, siedziby i zakres terytorialny określa Uchwała
Naczelnego Pierwszego.
Granice gmin wyznaniowych są zgodne z granicami powiatów, których obszary obejmują.
W przypadku zniesienia gminy wyznaniowej jej majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przechodzi
na własność Związku wyznaniowego.
Nazwy gmin wyznaniowych tworzy się poprzez dodanie do zwrotu „Gmina wyznaniowa” nazwy
miejscowości, w której siedzibę ma ta gmina.

Zakres uprawnień gmin wyznaniowych:

Art. 31

1) odprawianie publicznych nabożeństw, udzielanie chrztów, ślubów, urządzanie pogrzebów;
2) prowadzenie odczytów, wykładów, szkoleń, działalności misyjnej;
3) organizowanie konferencji , zjazdów, obozów, wycieczek, zebrań, spotkań dla dzieci i młodzieży,
kursów, wystaw, koncertów muzycznych, spotkań poetyckich, teatralnych, prezentacji
multimedialnych;
4) prowadzenie portali internetowych, kolportaż literatury religijnej i innych artykułów
potrzebnych do praktyk religijnych;
5) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej, charytatywnej, kulturalnej i
wydawniczej.
Art. 32
1.
2.
3.
4.

Każdy członek Związku wyznaniowego należy do jednej gminy wyznaniowej, właściwej dla miejsca jego
zamieszkania.
Przełożony gminy jest członkiem gminy wyznaniowej, której przewodzi.
Naczelny Pierwszy jest członkiem Gminy wyznaniowej Szklarska Poręba, w okresie piastowania swego
urzędu.
Przełożony gminy prowadzi rejestr jej członków.
Art. 33

1.
2.
3.

Zwyczajne Zebranie gminy zbiera się w siedzibie gminy wyznaniowej w pierwszą niedzielę
maja
każdego roku.
Zwyczajne Zebranie gminy zwołuje Przełożony gminy przez publiczne ogłoszenie na co najmniej dwa
tygodnie przed jego terminem.
Jeżeli Przełożony gminy nie zwoła zwyczajnego Zebrania gminy w terminie określonym w statucie,
obowiązek ten przechodzi na najstarszego członka Komitetu gminy.
Art. 34

1.
2.

Nadzwyczajne Zebranie gminy może zwołać ze względu na dobro gminy wyznaniowej Przełożony
gminy po uprzednim publicznym ogłoszeniu na tydzień przed jego planowanym terminem.
W przypadku konieczności powołania Przełożonego gminy lub w razie zaistnienia przesłanek do
odwołania, nadzwyczajne Zebranie gminy zwołuje najstarszy członek Komitetu gminy.
Art. 35

Zebraniu gminy przewodniczy osoba, która zwołała je zgodnie ze statutem Związku wyznaniowego.
Art. 36
1.
2.

Prawo do udziału w Zebraniu gminy przysługuje każdemu pełnoletniemu członkowi gminy
wyznaniowej.
Każdy uczestnik Zebrania gminy ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań.
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Art. 37
1. Do kompetencji Zebrania gminy należy:
1) powołanie na wniosek Komitetu gminy Przełożonego gminy;
2) w przypadkach określonych w statucie odwołanie Przełożonego gminy;
3) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu gminy;
4) wybór delegatów na Zebranie Ogólne;
5) przyjmowanie rocznych sprawozdań Przełożonego gminy;
6) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości gminy wyznaniowej;
7) decydowanie w innych sprawach przewidzianych w statucie.

2.
3.
4.

Zebranie gminy podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów obecnych i głosujących, chyba
że statut stanowi inaczej.
Wybór Przełożonego gminy następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów
obecnych i głosujących członków Zebrania gminy.
Odwołanie Przełożonego gminy następuje na wniosek Komitetu gminy w drodze uchwały
podjętej
większością 2/3 głosów obecnych i głosujących członków Zebrania gminy.
Art. 38

1.
2.
3.
4.
5.

Komitet gminy składa się z co najmniej trzech, a nie więcej jak siedmiu wiernych, będącymi członkami
gminy wyznaniowej oraz Przełożonego gminy.
Liczba członków Komitetu gminy określa w uchwale Zebranie gminy na okres kadencji Komitetu gminy.
Członków Komitetu gminy powołuje zwyczajne Zebranie gminy na trzyletnią kadencję.
Mandat członków Komitetu gminy wygasa z chwilą wyboru nowych członków zgodnie ze statutem
Związku wyznaniowego.
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów na Zebraniu
gminy.
Art. 39

1.
2.

Członkowie Komitetu gminy mogą być odwołani przed upływem kadencji na
podstawie uchwały
Zebrania gminy podjętej większością 2/3 głosów obecnych i głosujących, jeżeli działają na szkodę gminy
wyznaniowej lub Związku wyznaniowego albo dopuścili się rażącego naruszenia statutu.
Członkowie Komitetu gminy pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków Komitetu gminy.
Art. 40

1.
2.
3.
4.
5.

Komitet gminy zbiera się na posiedzenia w siedzibie gminy nie rzadziej niż w każdą drugą sobotę
miesiąca.
Posiedzenia Komitetu gminy zwołuje Przełożony gminy, chyba że statut stanowi inaczej.
Jeżeli Przełożony gminy nie zwoła posiedzenia Komitetu gminy w terminie określonym w statucie, albo
jeżeli na stanowisku Przełożonego gminy jest wakat, obowiązek ten przechodzi kolejno na najstarszego
członka Komitetu gminy.
Posiedzeniu Komitetu gminy przewodniczy osoba uprawniona do jego zwołania.
Jeżeli przedmiotem obrad jest powołanie lub odwołanie Przełożonego gminy obradom przewodniczy
najstarszy obecny członek Komitetu gminy.
Art. 41

Do kompetencji Komitetu gminy należy:
1) występowanie z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Przełożonego gminy;
2) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Przełożonego gminy;
3) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez gminę wyznaniową mieniem i zaciągniecie
zobowiązania majątkowego;
4) występowanie do Zebrania gminy z wnioskiem w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
Przełożonego gminy;
5) wykonywanie innych funkcji przewidzianych w statucie.
Art. 42

Strona

7

1.
2.
3.

Decyzje Komitetu gminy zapadają w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i
głosujących członków Komitetu gminy, chyba że statut stanowi inaczej.
W razie równości głosów przeważa głos osoby która przewodniczy obradom Komitetu gminy.
Każdy członek Komitetu gminy ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań.
Art. 43

1. Przełożonego gminy powołuje Zebranie gminy na wniosek Komitetu gminy spośród członków Związku
wyznaniowego na pięcioletnią kadencję.
2. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów Zebrania gminy.
3. Przełożony gminy pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Przełożonego gminy.
Art. 44
Do kompetencji Przełożonego gminy należy:
1) reprezentowanie gminy wyznaniowej na zewnątrz;
2) na zasadach określonych w statucie prowadzenie wszystkich spraw należących do gminy
wyznaniowej i zarządzanie jej majątkiem;
3) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu gminy oraz Komitetowi gminy;
4) przyjmowanie nowych członków gminy wyznaniowej;
5) organizowanie i prowadzenie kultu oraz obrzędów w gminie wyznaniowej;
6) głoszenie na forum gminy wyznaniowej doktryny Związku wyznaniowego i jego zasad
moralnych;
7) organizowanie i kierowanie działalnością charytatywną oraz imprezami o celach
edukacyjnych, moralnych i kulturalnych na terenie gminy wyznaniowej;
8) wykonywanie innych funkcji przewidzianych w statucie Związku wyznaniowego.
Art. 45
Przełożony gminy traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:
1) zmarł;
2) zrzekł się urzędu;
3) objął urząd Naczelnego Pierwszego;
4) został odwołany na mocy uchwały Zebrania gminy na wniosek Komitetu gminy po
trzykrotnym, bezskutecznym napomnieniu, nie wcześniej jednak niż rok po wyborze na urząd
Przełożonego gminy.
Art. 46
Przełożony gminy może zostać odwołany na wniosek Komitetu gminy po trzykrotnym bezskutecznym
upomnieniu, jeżeli:
1) działa na szkodę gminy wyznaniowej lub Związku wyznaniowego;
2) przeczy doktrynie Związku wyznaniowego;
3) rażąco narusza zasady moralne;
4) rażąco narusza przepisy statutu Związku wyznaniowego.
ROZDZIAŁ VI
FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO
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Art. 47
1. Źródłem dochodów Związku wyznaniowego są:
1) ofiary pieniężne i w naturze;
2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne;
3) dochody z imprez i zbiórek publicznych;
4) subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji
społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych;
5) dochody z działalności gospodarczej;
6) inne źródła, zgodne z przepisami prawa.
2. Związek wyznaniowy reprezentuje na zewnątrz Naczelny Pierwszy.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku wyznaniowego wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Rady Pierwszych.

Art. 48
1. Źródłem dochodów gmin wyznaniowych Związku wyznaniowego są:
1) ofiary pieniężne i w naturze;
2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne;
3) dochody z imprez i zbiórek publicznych;
4) subwencje i dotacje od krajowych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych,
wyznaniowych i osób prywatnych;
5) dochody z działalności gospodarczej.
2. Do reprezentowania gminy wyznaniowej na zewnątrz uprawniony jest Przełożony gminy.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu gminy wyznaniowej, z zastrzeżeniem art. 41 pkt 3
niniejszego statutu, upoważnieni są:
1) do kwoty 100 tys. złotych (słownie: sto tysięcy złotych) - Przełożony gminy wspólnie z
Naczelnym Pierwszym lub Przełożony gminy z jednym z członków Rady Pierwszych;
2) powyżej kwoty 100 tys. złotych (słownie: sto tysięcy złotych) – Przełożony gminy wspólnie z
trzema członkami Rady Pierwszych.
4. Po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania finansowego 10 % wartości uzyskanego przez gminę dochodu,
w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, musi być przekazane do dyspozycji Związku
Wyznaniowego.
5. Kwartalne sprawozdania finansowe zatwierdza Przełożony gminy wspólnie z Naczelnym Pierwszym w
terminie 7 dni po zakończeniu danego kwartału tj. 7 dni licząc od 31.03 – I Kwartał, 30.06.- II Kwartał,
30.09- III Kwartał, 31.12.- IV Kwartał.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 49
1.
2.

Zmiany statutu Związku wyznaniowego dokonuje Zebranie Ogólne większością dwóch trzecich głosów
obecnych i głosujących.
Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje grupie co najmniej jednej
czwartej członków Zebrania Ogólnego oraz Radzie Pierwszych.
Art. 50

1. Rozwiązanie Związku wyznaniowego następuje na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego podjętej
większością czterech piątych głosów obecnych i głosujących.
2. Likwidatorem Związku wyznaniowego jest Naczelny Pierwszy, chyba że uchwała Zebrania Ogólnego
stanowi inaczej.
3. Po rozwiązaniu Związku wyznaniowego jego majątek przechodzi na cele naukowo badawcze związane z
kultem solarnym.
Na dowód uchwalenia:
Pierwszy Naczelny
Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca
Łukasz Zalega
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