STATUT
Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „ELPIS”
Rozdział I
Przepisy Ogólne
Par.1
1. Organizacja jest bractwem cerkiewnym i nosi nazwę: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej
„ELPIS”, zwana w dalszej części statutu „ELPIS”
2. „Elpis” posiada osobowość prawną, jest ośrodkiem powołanym przez biskupa przemyskonowosądeckiego zgodnie z Ustawą o stosunku Państwa do P.A.K.P. z 04.07.1991 (Dz.U. nr 66, art.
30, p.2, art. 31, p.2).
3. Siedzibą „Elpis” jest miejscowość Gorlice.

Par.2
1. Terenem działania „Elpis” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. „Elpis” może tworzyć swoje filie, kluby wspierające, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. „Elpis” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Par.3
1. „Elpis” ma prawo używania pieczęci w dwujęzycznym brzmieniu: „Diecezjalny Ośrodek Kultury
Prawosławnej „Elpis”, prostokątnej i okrągłej, jak również odznak i symboli zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2. Znaki zatwierdza Ordynariusz diecezji przemysko-gorlickiej

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.
Par. 4
1. Celem „Elpis” jest działalność na rzecz podtrzymywania i kultywowania tożsamości oraz kultury
duchowej i materialnej Łemków.
2. Uświadamianie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby zachowania, ratowania i
upowszechniania ginącej materialnej i duchowej kultury Łemków.
3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do fundamentalnych wartości
moralnych: wolności, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Par. 5
„Elpis” swoje cele realizuje poprzez:
1. Prowadzenie ośrodka kultury.
2. Działalność kulturalną, oświatową i artystyczną na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
3. Opracowywanie i wydawanie książek, czasopism, druków ulotnych, folderów, w różnych
technikach zapisu.
4. Organizacje sympozjów, plenerów, warsztatów artystycznych, koncertów, wystaw oraz innych
imprez.
5. Organizacja przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego i upowszechniania
turystyki i kultury fizycznej i sportu.
6. Ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości bądź z językiem regionalnym.
7. Wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości.
8. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, włącznie z działalnością charytatywną.
9. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku młodzieży.
10. Edukację realizowaną w różnych formach.
11. Prowadzenie bibliotek, czytelni oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego
mniejszości.
12. Propagowanie wiedzy o mniejszościach i o języku regionalnym
13. Współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi, muzeami, instytucjami i
stowarzyszeniami, organizacjami młodzieżowymi, placówkami oświaty i wychowania dla uzyskania
wsparcia w realizacji w/w celów.

Par. 6
1. „Elpis” może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe i nagrody nadając je osobom fizycznym,
osobom prawnym, instytucjom.
2. Ustanawianie wyróżnień, odznak i nagród należy do kompetencji Dyrektora, za akceptacją
Ordynariusza diecezji przemysko-gorlickiej.

Rozdział III
Członkowie „Elpis”
(prawa i obowiązki)
par. 7
1. Członkowie „Elpis” dzielą się na :
1.1Członków zwyczajnych
1.2 Członków wspierających
1.3 Członków honorowych

Par. 8
Członkami zwyczajnymi „Elpis” mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy,
którzy popierają cele „Elpis”.

Par. 9
1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, po złożeniu pisemnej deklaracji, decyduje Dyrektor
„Elpis”, za akceptacją ordynariusza diecezji przemysko-gorlickiej.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania się do Ordynariusza diecezji przemysko-gorlickiej, którego decyzja jest ostateczna.

Par.10
1.Członek zwyczajny posiada prawo uczestniczenia w spotkaniach, koncertach i innych imprezach
wynikających z realizacji celów „Elpis”
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
2.1 brać czynny udział w pracach „Elpis”
2.2 przestrzegać postanowień statutu
2.3 postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać
dyscypliny organizacyjnej
2.4 praca członka zwyczajnego na rzecz Ośrodka jest wykonywana społecznie

Par. 11
1. Ustanie członkostwa następuje na podstawie decyzji Dyrektora z następujących przyczyn:
1.1 nie uczestniczenia w zebraniach
1.2 rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie
1.3 z przyczyn losowych
1.4 naruszenia statutu
1.5 innych przyczyn

Par. 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce
zamieszkania, siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta w poczet
członków „Elpis”, za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członków wspierających obowiązują te same prawa i obowiązki co opisane w par. 11 i 12.

Par. 13
1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania,
której godność tą nada Dyrektor, za akceptacją Ordynariusza diecezji przemysko-gorlickiej.

Rozdział IV
Władze „Elpis”
Par.14
1. „Elpis” kieruje jednoosobowo Dyrektor, powoływany przez Ordynariusza diecezji przemyskogorlickiej:
2. Dyrektor może powoływać organy pomocowe i doradcze według potrzeb.
3. Dyrektor „Elpis” jest powoływany i odwoływany przez Ordynariusza diecezji przemyskogorlickiej.
4. Dyrektor reprezentuje „Elpis” na zewnątrz.

Par 15
1.Do kompetencji Dyrektora należy:
1.1 Wytyczanie kierunków działania „Elpis”.
1.2 Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych.
1.3 Przygotowanie sprawozdań rocznych finansowo - merytorycznych z działalności. .
1.4 Podejmowanie inicjatyw w sprawie zmian Statutu, członkostwa honorowego.

Rozdział V
Majątek i Działalność Gospodarcza „Elpis”

Par. 16
1. Majątek „Elpis” tworzą:
1.1 ruchomości i nieruchomości
1.2 inne prawa majątkowe
1.3 środki pieniężne
2. Majątek ten służy wyłącznie do realizowania statutowych celów „Elpis”
3. Majątek „Elpis” powstaje z następujących źródeł:
3.1 Dotacji, darowizn, spadków i zapisów
3.2 Dochodów z majątków „Elpis”
3.3 Ofiarności publicznej

Par. 17
1. „Elpis” może prowadzić działalność gospodarczą, z tym jednak, że cały dochód z tej działalności
jest przeznaczany na realizację celów statutowych „Elpis”.
2. „Elpis” może tworzyć spółki lub fundacje i przystępować do już istniejących, dysponując tylko
swoim majątkiem. Decyzję w tym zakresie podejmuje Ordynariusz diecezji przemyskonowosądeckiej.
3. „Elpis” gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
4. „Elpis” nie może zaciągać żadnych pożyczek ani kredytów bez zgody Ordynariusza diecezji
przemysko-gorlickiej.

Par. 18
1.Dyrektor Ośrodka składa Ordynariuszowi diecezji sprawozdanie merytoryczno-finansowe z
działalności Ośrodka za miniony rok do 15 marca każdego roku.
Rozdział VI
Zmiana Statutu, Rozwiązanie „Elpis”

Par. 19
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie „Elpis” może nastąpić decyzją Ordynariusza diecezji przemyskogorlickiej
2. Decyzja o rozwiązaniu „Elpis” powinna jednocześnie określić sposób likwidacji i cel na jaki
zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji.
3. Zastrzega się, iż majątek po likwidacji ma dalej służyć mniejszości łemkowskiej i przekazany
może być tylko i wyłącznie na:
- stypendia dla młodzieży,
- działalność artystyczną,
- działalność muzealną,
- działalność ochrony zabytków kultury łemkowskiej

