Gdańsk, data

Statut Kościoła Latającego Potwora Spaghetti
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Par.1. Pełna nazwa związku wyznaniowego brzmi: Kościół Latającego Potwora Spaghetti, nazywany
dalej Kościołem.
Par.2. Terytorium działania Kościoła jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Par.3. Siedzibą organów Kościoła jest miasto Gdańsk.
Par.4. Kościół jest niezależny organizacyjnie i finansowo od jakiegokolwiek pozapaństwowego
zwierzchnictwa duchowego i świeckiego.
Par.5.1. Osobowość prawną posiada Kościół i gminy ustanowione zgodnie z zasadami
przedstawionymi dalej.
2. Organami osób prawnych wymienionych w par.5 ust.1 są:
1) dla całości Kościoła - Rada Kościoła,
2) dla gminy wyznaniowej - Przełożony gminy.

Rozdział II
Cele działalności i zasady realizacji

Par.6.1. Celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti i Luźnego Kanonu,
urzeczywistnianie go w codziennym życiu oraz sprawowanie kultu Latającego Potwora Spaghetti.
2. Zgodnie z swą doktryną, Kościół działa również na rzecz ograniczenia negatywnych relacji
międzyludzkich i życia społecznego, jest to w szczególności wykluczenie społeczne, ubóstwo,
bezdomność, demoralizacja, przestępczość i dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie,
preferencje seksualne, wyznanie lub jego brak.
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Par.7. Dla realizacji swych celów Kościół:
1) może organizować, zgodnie z swoją doktryną nabożeństwa, obrzędy religijne i modlitwy,
2) prowadzi nauczanie indywidualne i zbiorowe swej doktryny,
3) organizuje imprezy, odczyty, konferencje, zebrania, seminaria o celach religijnych, moralnych
i edukacyjnych,
4) prowadzi działalność charytatywną,
5) współpracuje z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce,
6) współdziała z państwem dla dobra człowieka i dobra wspólnego,
7) posiada niezbędny majątek.

Rozdział III
Członkowie Kościoła

Par.8. W skład Kościoła wchodzą osoby stanu duchownego i świeccy wierni nazywani członkami
Kościoła lub Pastafarianami.
Par.9.1. Członkostwo w Kościele uzyskuje się poprzez złożenie Radzie Kościoła oświadczenia o
dobrowolnym przyjęciu doktryny zawartej w Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti i Luźnym
Kanonie oraz zadeklarowaniu chęci przystąpienia do Kościoła.
2. W momencie zarejestrowania Kościoła status członka Kościoła otrzymują pełnomocnicy składający
wniosek Piotr Podoba oraz Artur Mykowski.
3. Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Kościoła za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
Par.10.1. Członkostwo w Kościele ustaje wraz z:
1) śmiercią,
2) wykluczeniem z Kościoła na podstawie decyzji Rady Kościoła po dokonaniu czynów
niegodnych, działaniu na szkodę Kościoła, bezwzględnym łamaniu norm prawa, przyjętych
zasad moralnych i zasad wypływających z statutu Kościoła,
3) złożeniem pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła Radzie Kościoła lub
Przełożonemu gminy.
2. Każda osoba przynależąca do Kościoła ma prawo dobrowolnego wystąpienia po przedłożeniu
oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła.
3. Osoby niepełnoletnie mają prawo wystąpienia z Kościoła za pisemną zgodą rodziców i opiekunów
prawnych.
Par.11. Członkowie Kościoła mają obowiązek żyć zgodnie z zasadami jego doktryny i moralności.
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Par.12. Członkowie Kościoła mają prawo:
1) udziału w nabożeństwach, obrzędach religijnych i modlitwach,
2) udziału w zebraniach, odczytach, koncertach i innych imprezach o celach religijnych,
moralnych i edukacyjnych,
3) uzyskiwania informacji o działalności Kościoła i jego władz.
Par.13. Członkowie Kościoła obojga płci mają równe prawa i obowiązki.
Par.14. Duchowni Kościoła powoływani są przez Radę Kościoła.
Par.15.1. Powołaną na duchownego Kościoła może zostać osoba, którą spełnia następujące warunki:
1)
2)
3)
4)

jest pełnoletnia,
jest członkiem Kościoła,
jest nieskazitelnego charakteru,
zyskała aprobatę Rady Kościoła.

2. Duchowny ma prawo do używania tytułu – wielebny.
Par.16.1. Tytuł duchownego jest ustanawiany na czas nieokreślony.
2. Duchowny może zostać pozbawiony swojego statusu, jeżeli:
1) jego postępowanie lub głoszone poglądy są niezgodne z doktryną Kościoła, przyjętymi
zasadami moralnymi i/lub dobrymi obyczajami,
2) rażąco naruszył statut Kościoła,
3) dobrowolnie zrzekł się pełnienia funkcji duchownego przed Radą Kościoła.
3. O pozbawieniu duchownego jego statusu decyduje Rada Kościoła.
Par.17. Duchowni Kościoła mają prawo i obowiązek:
1) głoszenia Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti i Luźnego Kanonu,
2) organizowania i przewodniczenia obrzędom religijnym oraz modlitwom,
3) udzielania pociechy religijnej wiernym gdziekolwiek się znajdują,
4) współtworzyć zasady wiary,
5) organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej oraz imprez o celach
edukacyjnych, moralnych i kulturalnych.

Rozdział IV
Organy Kościoła

Par.18. Organem Kościoła jest Rada Kościoła.
Par.19.1. Rada Kościoła składa się z co najmniej dwóch członków.
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2. W skład Rady Kościoła wchodzą członkowie Rady Kościoła oraz Naczelny Przełożony.
3. Funkcję członków Rady Kościoła w momencie zarejestrowania Kościoła obejmują pełnomocnicy
składający wniosek tj. Piotr Podoba i Artur Mykowski.
4. Funkcję Naczelnego Przełożonego w momencie zarejestrowania Kościoła obejmuje Piotr Podoba.
5. Koniec pełnienia funkcji członka Rady Kościoła następuje wraz:
1) śmiercią,
2) dobrowolnym zrzeczeniem się funkcji,
3) usunięciem z Rady poprzez głosowanie Radnych. Wniosek o usunięciu z Rady musi być
poparty minimum ¾ głosów.
6. Członek Rady Kościoła zrzekający się funkcji ma prawo przedstawić kandydata na swoje miejsce.
7. Rada Kościoła ma od momentu rejestracji trzy miesiące kalendarzowe na zwiększenie liczby
członków do minimum pięciu. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej minimalnej liczby członków,
Rada Kościoła nie może podejmować innych decyzji i uchwał niż tych związanych z mianowaniem
nowych członków Rady Kościoła.
Par.20. Do kompetencji Rady Kościoła należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Kościoła,
występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Kościoła,
głosowanie podczas zebrania Rady Kościoła,
występowanie z wnioskiem o przyjęcie nowego członka Rady Kościoła,
rozstrzygająca interpretacja doktryny religijnej i moralnej Kościoła,
dokonywanie wykładni postanowień statutu,
czuwanie nad stanem Kościoła,
inne sprawy przewidziane w statucie.

Par.21.1. Rada Kościoła podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli statut nie stanowi inaczej,
uchwały Rady Kościoła wchodzą w życie po podjęciu decyzji zwykłą większością głosów wszystkich
członków Rady Kościoła i po zatwierdzeniu przez Naczelnego Przełożonego w przeciągu 14 dni od
głosowania.
2. Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje każdemu członkowi Rady Kościoła.
3. Zebrania Rady Kościoła zwoływane są przez Naczelnego Przełożonego co najmniej raz na 3
miesiące. Naczelny Przełożony ma obowiązek powiadomić członków Rady Kościoła o miejscu i
czasie zwoływanego zebrania co najmniej 2 tygodnie przed datą zebrania.
4. Uchwały niezatwierdzone przez Naczelnego Przełożonego nie wchodzą w życie i muszą być
ponownie rozpatrywane w normalnym toku wynikającym z par.21.
Par.22. Członkowie Rady Kościoła biorą udział w zebraniach Rady Kościoła. Podejmują wszystkie
zgodne z prawem, statutem i dobrem Kościoła czynności zmierzających do osiągnięcia jego celów
oraz wykonują inne funkcje przewidziane w statucie.
Par.23. 1. Członkiem Rady Kościoła może zostać każdy członek Kościoła, który:
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1)
2)
3)
4)

jest pełnoletni,
posiada nieskazitelną postawę moralną,
posiada doskonałą znajomość doktryny Kościoła,
jest zasłużony w działaniach na rzecz Kościoła.

2. Radny Kościoła wybierany jest poprzez głosowanie na zebraniu Rady Kościoła zwykłą większością
głosów.
Par.24.1. Naczelny Przełożony wybierany jest na roczną kadencję spośród członków Rady Kościoła
poprzez głosowanie członków Rady Kościoła.
2. Wybory Naczelnego Przełożonego organizowane są raz w roku dnia 1 czerwca.
3. W przypadku rezygnacji, śmierci lub niemożności wypełniania funkcji Naczelnego Przełożonego,
Rada Kościoła ma obowiązek w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego zorganizować wybory
na Naczelnego Przełożonego. Do czasu wyboru nowego Naczelnego Przełożonego jego funkcje pełni
członek Rady Kościoła, który zasiadał w niej najdłużej.
Par.25. Naczelny Przełożony reprezentuje Kościół, jest zwierzchnikiem duchowieństwa, zarządza
ruchomym i nieruchomym majątkiem Kościoła.
Par.26. Do kompetencji Naczelnego Przełożonego należy:
1) orzekanie w sprawie przyjęcia na stanowisko duchownego,
2) pozbawienie lub stwierdzenie utraty statusu duchownego w przypadkach określonych w
statucie,
3) utworzenie albo zniesienie gminy wyznaniowej oraz powołanie Przełożonego gminy,
4) zatwierdzanie uchwał,
5) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Rady Kościoła,
6) wszystkie kompetencje, wynikające z pełnienia funkcji członka Rady Kościoła.

Rozdział V
Gmina wyznaniowa i jej organy

Par.27.1. Gminę wyznaniową tworzy, znosi, określa jej siedzibę oraz zakres terytorialny Rada
Kościoła.
2. W przypadku zniesienia gminy wyznaniowej jej majątek przechodzi na własność Kościoła.
Par.28.1. Każdy członek Kościoła może należeć tylko do jednej gminy wyznaniowej, którą sam
wybiera.
2. Wybór gminy przybiera formę pisemnej deklaracji członka Kościoła składanej u przewodniczącego
gminy.
Par.29. Przełożonego gminy powołuje Rada Kościoła z pośród członków Kościoła na pięcioletnią
kadencję. Powołany na przełożonego gminy musi być członkiem gminy, której ma przewodzić.
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Par.30. Przełożony gminy:
1) reprezentuje gminę wyznaniową,
2) na zasadach określonych w statucie prowadzi wszystkie sprawy należące do gminy i
zarządza jej majątkiem,
3) przyjmuje członków Kościoła do gminy,
4) organizuje i prowadzi kult oraz obrzędy religijne w gminie wyznaniowej,
5) głosi na forum gminy wyznaniowej doktrynę Kościoła i jego zasady moralne,
6) organizuje i kieruje działalnością charytatywną oraz imprezami o celach edukacyjnych,
moralnych i kulturalnych,
7) wykonuje inne funkcje przewidziane w statucie Kościoła,
8) prowadzi rejestr jej członków.

Par.31.1. Przełożony gminy traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:
1)
2)
3)
4)

zmarł,
zrzekł się urzędu,
utracił status duchownego,
został uznany za niegodnego pełnienia dalszej funkcji decyzją Rady Kościoła.

2. W razie utraty urzędu dotychczasowego Przełożonego gminy jego funkcję do czasu mianowania
nowego Przełożonego pełni duchowny wskazany przez Radę Kościoła, za jego zgodą.
3. W przypadku niemożności znalezienia nowego Przełożonego gminy, o którym mowa w par.31 ust.2
w okresie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, gmina wyznaniowa zostaje rozwiązana.

Rozdział VI
Finanse i majątek Kościoła

Par.32.1. Źródłem dochodów Kościoła są:
1)
2)
3)
4)

ofiary pieniężne i w naturze,
darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne,
dochody z imprez i zbiórek publicznych,
subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji
społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych.

2. Kościół reprezentuje Naczelny Przełożony Kościoła. Jest on upoważniony do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Kościoła.
Par.33.1. Źródłem dochodów gminy wyznaniowej Kościoła są:
1) ofiary pieniężne i w naturze,
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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.
2. Do zaciągania w imieniu gminy wyznaniowej zobowiązań majątkowych upoważniony jest
Naczelny Przełożony Kościoła, czyniący to na wniosek Przełożonego gminy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Par.34.1. Zmiany statutu Kościoła dokonuje Rada Kościoła podejmując jednomyślną decyzję.
2. Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje każdemu członkowi Rady
Kościoła.
Par.35.1. Rozwiązanie Kościoła następuje na podstawie uchwały Rady Kościoła podjętej jednomyślną
decyzją Radnych Kościoła.
2. Likwidatorem Kościoła jest wskazany przez Radę Kościoła członek Rady Kościoła.
3. O przeznaczeniu majątku Kościoła decyduje Rada Kościoła w uchwale o jego rozwiązaniu. Majątek
Kościoła w przypadku jego rozwiązania może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywnoopiekuńcze, oświatowo-wychowawcze lub naukowo-badawcze.
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