
STATUT
ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO

„POLSKI ZWIĄZEK WCZESNEGO BUDDYZMU”

DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W STATUCIE

Bhikkhu:  mnich,  mężczyzna,  który  został  w  pełni  wyświęcony  zgodnie  z  procedurą
określoną w zbiorze reguł monastycznych (Winaja).

Bhikkhuni:  mniszka,  kobieta,  która  została  w  pełni  wyświęcona  zgodnie  z  procedurą
określoną w zbiorze reguł monastycznych (Winaja).

Dhamma: nauki Buddy, znajdujące się we wczesnych tekstach buddyjskich.

Pięć Wskazań: podstawowe zasady moralne buddysty świeckiego, czyli powstrzymywanie
się  od zabijania  żywych  istot,  od  kradzieży,  od  popełniania  wykroczeń  seksualnych,  od
kłamania i od przyjmowania środków odurzających, które są przyczyną braku dbałości.

Wspólnota  Monastyczna:  jeden  lub  więcej  mnichów  rezydujących  w  tym  samym
klasztorze,  w  tym  w  pełni  wyświęceni  mnisi  (bhikkhu),  w  pełni  wyświęcone  mniszki
(bhikkhuni), nowicjusze (samanera) i nowicjuszki (samaneri).

Vinaya (Vinaya Pitaka) [spolszczenie - Winaja]: zbiór reguł monastycznych, występujący
w kanonie palijskim.

Nowicjusz (samanera): mężczyzna, będący częścią duchowieństwa Związku, kandydat do
wyświęcenia na Bhikkhu.

Nowicjuszka (samaneri): kobieta, będące częścią duchowieństwa Związku, kandydatka do
wyświęcenia na Bhikkhuni.

Anagarika: świecki pomocnik

 

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
 
Artykuł 1

Związek wyznaniowy nosi nazwę "Polski Związek Wczesnego Buddyzmu" i zwany jest dalej
Związkiem.

 
Artykuł 2

1. Związek może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.



2. Siedzibą Związku są Mostki (województwo podkarpackie).

Artykuł 3

1. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1153 j.t.), jest wpisany do Rejestru kościołów i
innych związków wyznaniowych i powołany jest do istnienia na czas nieoznaczony.

2. Związek od chwili rejestracji wyposażony będzie w osobowość prawną.

3. Związek  w  ramach  wykonywania  zadań  statutowych  jest  organizacyjnie  i  finansowo
niezależny  od  jakichkolwiek  krajowych  i  zagranicznych  organów  władzy  duchowej  i
świeckiej,  z  uwzględnieniem  zapisów  prawa  wyższego  rzędu  obowiązujących  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnym
profilu działania.

 

Artykuł 4

1. Związek nie jest podporządkowany organizacyjnie żadnemu zagranicznemu ośrodkowi,
natomiast w swojej działalności religijnej podąża za ideałami wczesnego buddyzmu, w
ramach szkoły theravada, w szczególności uosabianymi przez Ajahna Brahma - opata
klasztoru  buddyjskiego  Bodhinyana  w  Serpentine  w  Zachodniej  Australii  i  dyrektora
duchowego Buddhist Society of Western Australia.

2. Ajahn  Brahm  jest  pierwszym  Doradcą  Duchowym  Związku.  Jego  zadaniem  jest
doradzanie Związkowi, gdy jest to wymagane, we wszelkich sprawach duchowych, jak
również materialnych, które odnoszą się do prowadzenia klasztorów Związku. Doradca
Duchowy pozostaje w swojej roli aż do śmierci lub rezygnacji. Kiedy Doradca Duchowy
umiera lub rezygnuje, wybrany  Reprezentant Zgromadzenia Monastycznego przejmuje
rolę Doradcy Duchowego.

3. Związek stawia sobie za cel założenie w Polsce jako pierwszego Klasztoru dla Mnichów,
następnie  jednego  osobnego  Klasztoru  dla  Mniszek,  a  dopiero  później  kolejnych
dowolnych  klasztorów  buddyjskich  zgodnie  z  tradycją  leśną,  żyjących  według  zasad
wczesnego buddyzmu. Klasztory mają być miejscami, w których członkowie Wspólnoty
Monastycznej,  tj.  mnisi  i  mniszki,  a  także  osoby  świeckie  przechodzące  szkolenie
buddyjskie, będą mogli poświęcić się medytacji, studiom i praktyce, jak również dyskusji
nad naukami buddyjskimi.

4. Związek zamierza również budować i  utrzymywać wszelkiego rodzaju inne budynki  i
obiekty,  które  wspierają  cel  propagowania  nauk  Buddy,  w  tym  potencjalne  ośrodki
nauczania w miastach i innych miejscach, jak również ośrodki medytacyjne. Wszelkie
darowizny dla Związku powinny być wykorzystywane zgodnie z instrukcjami darczyńców.



Związek nie powinien przyjmować darowizny, jeśli wytyczne darczyńcy nie są zgodne z
celami Związku. 

5. Po  założeniu  klasztoru,  Związek  ma  funkcjonować  jako  Administrator  Wspólnoty
Monastycznej i obiektów klasztornych, zgodnie z art. 23 ust. 7 i art. 25 ust. 9 niniejszego
Statutu,  umożliwiając  Mnichom  i  Mniszkom  skupienie  się  na  ich  obowiązkach
monastycznych, podczas gdy zadaniem Zarządu jest zapewnienie, że wszystkie bieżące
obowiązki  Związku,  wynikające  z  przepisów  prawa  (za  wyjątkiem  tych  dotyczących
klasztorów), będą konsekwentnie wypełniane.

6. Podstawowym  źródłem  zasad,  na  których  Związek,  a  w  szczególności  Wspólnota
Monastyczna, opiera swoją działalność, są Wczesne Teksty Buddyjskie. Są to sutty i
Prawo Monastyczne (Winaja),  czyli  teksty wypowiadane przez historycznego Buddę i
współczesnych  mu uczniów.  Podstawą funkcjonowania  Wspólnoty  Monastycznej  jest
Winaja - zasady i wskazówki dotyczące życia mnichów i mniszek.

7. Celem  Związku  jest  zaoferowanie  każdemu  możliwości  studiowania  i  praktykowania
nauk Buddy poprzez czerpanie z nauk mnichów i mniszek. Związek będzie dążyć do
stworzenia i utrzymania optymalnych warunków praktyki dla mnichów i mniszek zgodnie
z Winają oraz dla osób świeckich, które pragną studiować i praktykować nauki Buddy, a
także do udostępnienia tych nauk wszystkim zainteresowanym. Nauki te będą dostępne
bezpośrednio  w  klasztorach  Związku  i  innych  lokalnych  placówkach  lub  za
pośrednictwem środków elektronicznych.

8. Zgodnie z Winają, Mnisi i Mniszki mają mieć zapewnioną możliwość wyłączenia się z
udziału w sprawach materialnych i  doczesnych.  By to umożliwić,  celem Związku jest
zapewnienie  członkom  Wspólnoty  Monastycznej  „Czterech  Rekwizytów”,  czyli:  szat,
pożywienia, schronienia (klasztory i inne miejsca zakwaterowania), lekarstw (leki i opieka
medyczna).

9. Jednocześnie,  aby  zabezpieczyć  możliwość  najpełniejszego  i  właściwego  rozwoju
duchowego  i  osobistego  dla  wszystkich  zainteresowanych,  Wspólnota  Monastyczna,
poprzez  swojego  Reprezentanta  Zgromadzenia  Monastycznego,  będzie  miała  prawo
weta  wobec  wszelkich  decyzji  lub  działań  Związku  w  zakresie  zarządzania  jego
klasztorem (lub klasztorami) oraz wszelkich spraw finansowych, które bezpośrednio lub
pośrednio dotyczą Wspólnoty Monastycznej, co znajdzie odzwierciedlenie w strukturze
organów Związku.

10. Klasztory będą otwarte zarówno dla buddystów, jak i  niebuddystów, i  będą oferować
nauki z zakresu wczesnych tekstów buddyjskich, uważności (pali: sati) i medytacji, które
umożliwiają redukcję stresu oraz poprawę samopoczucia psychicznego i fizycznego, a
także  budowanie  harmonijnych  i  pokojowych  relacji  międzyludzkich  i  społecznych.
Klasztory będą również służyć jako miejsca spotkań między tradycyjnym buddyzmem
azjatyckim i kulturą zachodnią.

11. Celem Związku jest także stworzenie mężczyznom i kobietom równych możliwości życia
monastycznego  i  kształcenia  się  jako  w  pełni  wyświęceni  mnisi  (Bhikkhu)  i  mniszki
(Bhikkhuni).



 

Artykuł 5

Związek  posiada  własną  wewnętrzną  strukturę  organizacyjną.  Kieruje  się  wytycznymi
wynikającymi  z  wyznawanych  zasad  religijnych  (Dhamma  i  Winaja),  postanowieniami
niniejszego  Statutu,  a  także  innymi  aktami  prawa  wewnętrznego  Związku  oraz  prawem
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Artykuł 6

Prawem wewnętrznym Związku mogą być, o ile zostaną uchwalone w sposób określony w
niniejszym Statucie:

1. regulaminy uchwalane przez Zarząd Związku, w tym regulamin prac Zarządu;
2. uchwalane  przez  Zarząd  zasady  zarządzania  i  działalności  Związku,  w  tym

Komitetów i Podkomitetów, jeśli takowe zostaną powołane;
3. regulamin pracy Komisji Rewizyjnej;
4. stosowne  polityki  i  procedury  spełniające  wymogi  prawne  stawiane  związkom

wyznaniowym oraz  dowolne  inne  przepisy  regulujące  funkcjonowanie  podmiotów
tego rodzaju (w tym przepisy dotyczące zagadnień dyscyplinarnych oraz mediacji).

 

Artykuł 7

Związek  opiera  swoją  działalność  na  dobrowolnej  pracy  swoich  członków.  Jednak  dla
prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania
podmiotom zewnętrznym.
 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
Artykuł 8

Celami Związku są:
1. Propagowanie  nauk  Buddy  oraz  praktykowanie  i  wcielanie  w  życie  zasad

buddyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem moralności, medytacji i mądrości;
2. zachęcanie do studiowania i praktykowania nauk wczesnego buddyzmu, szczególnie

takich, jakie znajdują się w kanonie palijskim;
3. założenie, utrzymanie i umożliwienie funkcjonowania w Polsce klasztoru, a docelowo

kolejnych  klasztorów,  w  nurcie  buddyjskiej  tradycji  leśnej,  umożliwiając
praktykującym prowadzenie  życia  monastycznego zgodnie  z  naukami  wczesnego
buddyzmu, w ramach tradycji leśnych mnichów i mniszek;

4. wspieranie i utrzymywanie Wspólnoty Mnichów i Mniszek w leśnej tradycji theravady;
5. nauczanie,  promowanie  i  rozpowszechnianie  zasad  etycznych  i  moralnych

wywodzących się z wczesnej tradycji buddyjskiej;
6. promowanie działań filantropijnych i charytatywnych zgodnych z naukami Buddy;



7. ułatwienie dążenia do duchowego wzrostu poprzez grupową i indywidualną praktykę
medytacyjną;

8. rozwijanie i utrzymywanie wszelkiego innego rodzaju budynków lub obiektów, które
wspierają cele Związku, w tym, potencjalnie, ośrodków nauczania w miastach i poza
miastami, a także ośrodków medytacyjnych.

 
Artykuł 9

Związek realizuje swoje cele poprzez wszelkie działania wspierające ich urzeczywistnienie,
w tym między innymi:

1. nauczanie  (zapewnianie  dostępu  do  nauczania)  w  duchowej  tradycji  wczesnego
buddyzmu, zwłaszcza kanonu palijskiego;

2. tworzenie i prowadzenie klasztorów - jednostek organizacyjnych Związku;
3. organizowanie  regularnych  sesji  nauczania,  wykładów,  odczytów  na  temat

duchowości wczesnego buddyzmu;
4. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w tym kursów,

zajęć,  warsztatów,  zwłaszcza  w  zakresie  medytacji  i  innych  form  praktyki  nauk
wczesnej  tradycji  buddyjskiej,  organizowanie  konferencji,  w tym naukowych,  oraz
obchodów świąt buddyjskich;

5. organizowanie  imprez  kulturalnych  (festiwali,  wystaw,  spektakli,  koncertów,
publicznych sesji medytacyjnych), spotkań i wyjazdów terenowych;

6. wykonywanie, ofiarowywanie (darowanie),  sprzedawanie i nabywanie przedmiotów
kultu religijnego, jak również dysponowanie nimi;

7. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym popularyzatorskiej;
8. prowadzenie zatwierdzonych przez Zarząd strony internetowej i stron profilowych w

mediach społecznościowych;
9. organizowanie zbiórek (poprzez zbieranie środków pieniężnych lub rzeczowych) na

cele statutowe Związku;
10. prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z wymogami określonymi w

ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie (Dz.U.2020.0.1057 t.j.);

11. podejmowanie współpracy z organizacjami wielowyznaniowymi i innymi Związkami
wyznaniowymi o podobnych celach w kraju i za granicą;

12. szkolenie liderów społeczności, mnichów, mniszek i świeckich nauczycieli;
13. inne formy działalności religijnej, służące realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 10

1. Członkowie  Związku  mogą  mieć  status  członków  zwyczajnych,  wspierających  lub
honorowych.



2. Członkiem  zwyczajnym  lub  wspierającym  Związku  może  zostać  każdy  pełnoletni
obywatel  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  także  innego  państwa,  jeżeli  pragnie
współpracować w realizacji celów Związku.

3. Członkostwo w Związku nie jest ogólnym wymogiem uczestnictwa w pracy i działalności
Związku,  zwłaszcza  otwartych  naukach,  kursach,  prelekcjach  i  wykładach.  Jednakże
niektóre zajęcia lub rodzaje aktywności Związku mogą być zastrzeżone wyłącznie dla
członków  lub  członkowie  mogą  mieć  pierwszeństwo  w  zapisywaniu  się  lub
uczestniczeniu w takich zajęciach.

4. Związek  zachęca  i  wspiera  dobrowolną  pomoc  w  utrzymaniu  klasztorów  i  innych
obiektów.

 

Artykuł 11

1. Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  Zarząd  Związku  na  podstawie
pisemnej  lub elektronicznej  deklaracji  o  chęci  przystąpienia do Związku (złożonej  na
formularzach  tworzonych  i  publikowanych  przez  Zarząd).  Członek  zwyczajny
zobowiązuje się do przestrzegania Pięciu Wskazań.

2. W pełni  wyświęceni  Mnisi  i  Mniszki,  jak również Nowicjusze i  Nowicjuszki,  którzy są
zatwierdzonymi rezydentami w którymkolwiek z Klasztorów należących do Związku, a
którzy nie są jeszcze jego członkami, stają się automatycznie członkami zwyczajnymi
Związku zgodnie z art. 25 ust. 2 niniejszego Statutu.

3. Wnioski  o członkostwo rozpatrywane są niezwłocznie,  nie później  niż na najbliższym
posiedzeniu zarządu Związku. Zarząd może odroczyć rozpatrzenie wniosku, jeżeli uzna,
że jakakolwiek kwestia związana z wnioskiem wymaga wyjaśnienia przez wnioskodawcę
lub że wnioskodawca musi przedstawić dalsze informacje na poparcie wniosku.

4. Zarząd  musi  powiadomić  wnioskodawcę o  swojej  decyzji  o  przyjęciu  lub  odrzuceniu
wniosku niezwłocznie po jego rozpatrzeniu.

5. Negatywne rozpatrzenie wniosku (odmowa przyjęcia członka) nie wymaga uzasadnienia.

6. W przypadku uchwalenia przez Związek regulaminu lub innych wiążących przepisów
wewnętrznych  dotyczących  członkostwa,  w  szczególności  wprowadzających  wymogi
członkostwa  lub  w  inny  sposób  regulujących  tryb  składania  wniosków,  Zarząd
zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w zgodzie z postanowieniami tego regulaminu lub
przepisów.

7. Zarząd  Związku  lub  sekretarz  (jeśli  jeden  z  członków  Zarządu  został  powołany  do
pełnienia  takiej  funkcji)  prowadzi,  uzupełnia  i  uaktualnia  listy  członków zwyczajnych,
wspierających i honorowych wraz z danymi kontaktowymi i adresami. 

Artykuł 12



Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć  we  wszelkich  aktywnościach  Związku,  w  szczególności  w  kursach

medytacyjnych, naukach, wykładach;
2. brać bierny i czynny udział w wyborach do władz Związku, zgodnie ze stosownymi

przepisami niniejszego Statutu i innymi przepisami wewnętrznymi;
3. zgłaszać  niewiążące  wnioski  dotyczące  działalności  lub  kierunków  lub  form

działalności Związku;
4. korzystać  z  majątku  Związku  w  zakresie  dozwolonym  przez  Statut  i  służącym

realizacji celów Związku.
 

Artykuł 13

Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:
1. żyć zgodnie z Pięcioma Wskazaniami;
2. pokrywać składki członkowskie, lub inne świadczenia finansowe bądź rzeczowe na

rzecz  Związku,  o  ile  takowe  będą  wymagane  zgodnie  z  uchwałą  Walnego
Zgromadzenia;

3. przestrzegać postanowień Statutu i innych przepisów wewnętrznych Związku;
4. troszczyć się o reputację Związku i jego rozwój;
5. aktywnie uczestniczyć w działalności Związku;
6. dbać o majątek Związku będący jego wspólnym dobrem.

Artykuł 14

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć we wszystkich aktywnościach Związku, a
w szczególności w kursach medytacyjnych, naukach, wykładach. Członkowie wspierający
nie  mogą głosować  na  Walnych  Zgromadzeniach,  nie  mogą kandydować  do  ani  pełnić
funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 15

Członkowie wspierający Związku mają następujące obowiązki: 
1. pokrywać składki członkowskie lub inne świadczenia finansowe bądź rzeczowe na

rzecz Związku, o ile takowe będą wymagane zgodnie z uchwałą Zgromadzenia (przy
czym składki członkowskie należne od członka wspierającego lub inne świadczenia
dokonywane przez członka wspierającego nie mogą być w żadnym wypadku wyższe
aniżeli te należne od lub dokonywane przez członka zwyczajnego);

2. przestrzegać postanowień statutu i innych przepisów wewnętrznych Związku;
3. troszczyć się o reputację Związku i jego rozwój;
4. dbać o majątek Związku będący jego wspólnym dobrem.

Artykuł 16



Członkostwo honorowe może być nadane każdej osobie, która poczyniła wybitne zasługi dla
Związku,  uchwałą  Zarządu  Związku.  Członkostwo  honorowe  nadaje  Zarząd  zwykłą
większością głosów. Członkostwo honorowe jest dożywotnie.

Artykuł 17

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1. rezygnacji  z  członkostwa  w  Związku,  złożonej  Zarządowi  na  piśmie  lub  drogą

elektroniczną;
2. nieopłacania składek członkowskich (w przypadku, jeśli takowe zostaną ustanowione

uchwałą Walnego Zgromadzenie);
3. wydalenia członka przez Zarząd;
4. śmierci członka.

Artykuł 18

1. Zarząd  większością  2/3  głosów zasiadającej  w  nim  aktualnie  liczby  członków może
wykluczyć członka Związku z powodu:

a. istotnego  naruszenia  Statutu  lub  innych  przepisów  prawa  wewnętrznego
Związku; lub

b. istotnego  naruszenia  zasad  współżycia  społecznego  w  stosunku  do  innego
członka Związku; lub

c. uporczywego  lub  rażącego  naruszania  zasad  współżycia  społecznego  w
ogólności,  w  szczególności  jeżeli  członek  został  skazany  prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

z zastrzeżeniem, że wykluczenie członka będącego jednocześnie członkiem Zarządu
wymaga  zgody  Komisji  Rewizyjnej,  a  wykluczenie  członka  będącego  jednocześnie
członkiem Komisji Rewizyjnej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu członka Związku z powodu:
a. naruszenia Statutu lub innych przepisów prawa wewnętrznego Związku; 
b. działania na szkodę interesów Związku;
c. oskarżenia członka o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

istnienia uzasadnionego podejrzenia, że członek ten popełnił takie przestępstwo;
d. poważnego lub uporczywego naruszania zasad współżycia społecznego; 
e. podejrzenia o działalność szkodliwą dla Związku, które jednak nie zostały jeszcze

udowodnione ponad wszelką wątpliwość w stopniu uzasadniającym wykluczenie.
3. Przy  orzekaniu  o  sprawach  wykluczenia  lub  zawieszenia,  zawieszenie  członkostwa

winno być preferowane w stosunku do wykluczenia, w szczególności należy je traktować
jako etap wstępny do potencjalnego wykluczenia. 

4. Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu członka bez uprzedniego jego zawieszenia
tylko wtedy, jeśli  uzna, że charakter  danego zachowania lub naruszenia jest  taki,  że
pojednanie  tego  członka  ze  Związkiem  jest  niemożliwe  lub  że  narusza  on
bezpieczeństwo  lub  dobrostan  innych  członków  albo  poważnie  zagraża  interesom
Związku. 



5. Zarząd  sporządza  pisemne  uzasadnienie  decyzji  o  zawieszeniu  lub  wydaleniu.  W
przypadkach opisanych w pkt. 4,  uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać,
dlaczego wykluczenie nastąpiło bez uprzedniego zawieszenia.

Artykuł 19

Każda ostateczna decyzja o zawieszeniu członkostwa lub wykluczeniu członka ze Związku
ma skutek natychmiastowy.

Artykuł 20

1. W okresie zawieszenia członkostwa członek
a. traci wszelkie prawa (w tym prawo głosu) wynikające z członkostwa; oraz
b. nie jest uprawniony do zwrotu, rabatu, ulgi lub zaliczenia jakichkolwiek składek

członkowskich wpłaconych lub należnych na rzecz Związku.

2. Z chwilą zawieszenia członkostwa Zarząd (sekretarz Związku, o ile został powołany) ma
obowiązek odnotowania w rejestrze członków:

a. że członkostwo członka jest zawieszone; 
b. powód zawieszenia;
c. datę, od której zawieszenie staje się skuteczne; oraz
d. okres zawieszenia.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY ZWIĄZKU I ICH KOMPETENCJE
 
Artykuł 21
WŁADZE ZWIĄZKU. UCHWAŁY.

1. Organami Związku są:
a. Zarząd Związku (zwany dalej Zarządem);
b. Walne Zgromadzenie Członków;
c. Reprezentant Zgromadzenia Monastycznego;
d. Komisja Rewizyjna.

2. Osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie będą:
a. Przewodniczący, 
b. Wiceprzewodniczący, który pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego;
c. Sekretarz - w przypadku, gdy członek Zarządu został powołany do pełnienia tej

funkcji przez Zgromadzenie Członków podczas wyborów albo uchwałą Zarządu
podjętą według jego uznania;

d. Skarbnik - jeśli Zgromadzenie Członków zdecyduje o wyborze członka Zarządu
do pełnienia tej funkcji lub jeśli sam Zarząd wybierze spośród siebie Skarbnika.



3. W skład Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  mogą wchodzić  wyłącznie osoby pełnoletnie i
posiadające  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  które  nie  były  skazane
prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwa  lub  przestępstwa  skarbowe  ścigane  z
oskarżenia publicznego.

4. Jeżeli  na  posiedzeniu  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane są  uchwały,  w
szczególności uchwały wiążące inne organy Związku lub członków Związku, posiedzenia
te  muszą  być  protokołowane.  W przypadku niepodejmowania  uchwał,  z  posiedzenia
sporządza  się  notatkę.  Protokół  lub  notatka  mogą  być  sporządzone  w  formie
dokumentowej. Osobą sporządzającą protokół lub notatkę jest Przewodniczący danego
organu lub osoba przez niego wskazana. Protokoły Rady i Komisji Rewizyjnej podlegają
udostępnieniu do publicznej wiadomości.

5. Z Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół.

6. Organy Związku mogą odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu
wszelkich środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały mogą
być  podejmowane  w  języku  polskim  lub  w  wersji  dwujęzycznej,  polsko-angielskiej.
Jednakże uchwały stanowiące podstawę wniosku o wpis do rejestru publicznego lub
przedkładane sądom, organom administracji  lub innym organom władzy publicznej, w
tym  organom  nadzoru,  a  także  przedkładane  w  obrocie  prawnym,  w  szczególności
notariuszom,  obowiązkowo  sporządza  się  w  języku  polskim,  a  w  przypadku  uchwał
dwujęzycznych, jako obowiązujący przyjmuje się język polski.

Artykuł 22
POWOŁYWANIE  I  ODWOŁYWANIE  CZŁONKÓW  ZARZĄDU  I  KOMISJI  REWIZYJNEJ.
WYBORY.

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na
kadencje  trwające  dwa  lata,  przy  czym  maksymalny  nieprzerwany okres  pełnienia
funkcji, przy ponownych wyborach, wynosi 6 lat.

2. Walne  Zgromadzenie  może  przedłużyć  okres  zasiadania  w  Zarządzie  lub  Komisji
Rewizyjnej powyżej 6 lat większością 2/3 głosów.

3. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są powoływani spośród członków zwyczajnych
Związku, z wyłączeniem Mnichów i Mniszek. Kandydatów do tych organów zgłaszają
członkowie zwyczajni Związku obecni na Walnym Zgromadzeniu.

5. Wybór kandydata do Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej  jest  możliwy wyłącznie za jego
zgodą na kandydowanie. Zgody można udzielić ustnie podczas Walnego Zgromadzenia
-  jest  ona  wówczas  odnotowywana  w  protokole,  bądź,  na  wypadek  nieobecności
kandydata na Walnym Zgromadzeniu - pisemnie lub w formie dokumentowej doręczonej
Zarządowi przed Walnym Zgromadzeniem.



6. W  skład  każdego  organu,  którego  członkowie  pochodzą  z  wyboru,  wchodzą  ci
kandydaci,  którzy  otrzymali  największą  liczbę  głosów,  aż  do  wyczerpania  statutowej
liczby  członków  danego  organu.  Jeżeli  statut  określa  minimalną  wymaganą  i
maksymalną  dopuszczalną  liczbę  członków  organu  zarządzającego,  Walne
Zgromadzenie może przed wyborami podjąć uchwałę, wskazując zamierzoną liczbę (w
przedziale określonym w statucie) członków danego organu na daną kadencję; w takim
przypadku  w  skład  organu  wchodzi  zamierzona  liczba  kandydatów,  którzy  otrzymali
największą liczbę głosów.

7. Członkostwo w organie zarządzającym Związku wygasa:
a. w wyniku rezygnacji, złożonej na piśmie Zarządowi, przy czym wystarczające jest

złożenie  dowolnemu  członkowi  Zarządu  (członkowie  Zarządu  składają
rezygnację Komisji Rewizyjnej, na ręce dowolnego jej członka),

b. w przypadku śmierci,
c. w razie wykluczenia ze Związku lub ustania członkostwa w nim z innego powodu,
d. automatycznie z mocy Statutu w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem za

przestępstwa lub przestępstwa skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
e. w  razie  odwołania  z  funkcji  -  dokonanego  większością  2/3  głosów  Walnego

Zgromadzenia,
f. po upływie kadencji, po wygaśnięciu mandatu w wyniku kolejnych wyborów.

 

Artykuł 23
ZARZĄD ZWIĄZKU

1. W skład Zarządu wchodzi od czterech do siedmiu członków, w tym przewodniczący.

2. W przypadku opróżnienia stanowiska członka Zarządu,  Zarząd powołuje jednogłośną
uchwałą dodatkowego członka Zarządu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej w tej
sprawie.  Zarząd  może  również,  po  zasięgnięciu  opinii  Komisji  Rewizyjnej,  podjąć
uchwałę o niepowoływaniu dodatkowego członka Zarządu,  pod warunkiem, że liczba
członków  Zarządu  po  opróżnieniu  stanowiska  nie  będzie  mniejsza  niż  minimalna
wymagana  przez  Statut.  Liczba  członków  Zarządu  powołanych  w  trybie  wyżej  w
niniejszym ustępie określonym nie może przekroczyć połowy liczby członków Zarządu
wybranych na daną kadencję. Jeżeli  powołanie dodatkowego członka Zarządu w tym
trybie spowodowałoby, że liczba członków powołanych uchwałą Zarządu byłaby większa
niż  połowa,  Zarząd  lub  Komisja  Rewizyjna  zwołuje  Walne  Zgromadzenie.  Kadencja
członka Zarządu powołanego uchwałą Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji tego
członka Zarządu, na miejsce których został wybrany.

3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeb,  nie
rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub członek Zarządu
wyznaczony przez  Przewodniczącego.  Pierwsze posiedzenie  Zarządu danej  kadencji
zwołuje członek Zarządu, który najdłużej był członkiem Związku.

4. Przewodniczący kieruje działalnością Zarządu i reprezentuje go wobec innych organów
Związku.  W  przypadku  czasowej  niemożności  działania,  choroby,  nieobecności  itp.
zastępuje go Wiceprzewodniczący. 



5. Zarząd może dokonać podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu oraz uchwalić
wewnętrzny regulamin Zarządu, określający m.in. zasady obradowania, podejmowania
decyzji i podziału obowiązków.

6. Do  udziału  w  posiedzeniach  Zarządu  z  głosem  doradczym  uprawnieni  są  w  pełni
wyświęceni Mnisi  i  Mniszki  przebywający w klasztorach Związku, a także członkowie
Komisji Rewizyjnej.

7. Zarząd,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym  statucie,  prowadzi  sprawy
Związku  (aspekt  wewnętrzny),  w  tym  zarządza  jego  majątkiem  i  funduszami,  oraz
reprezentuje Związek na zewnątrz, w obu wypadkach z zastrzeżeniem spraw religijnych,
którymi  zajmuje  się  Wspólnota  Monastyczna.  Majątek  i  fundusze Związku  podlegają
podzieleniu,  z  wyodrębnieniem  tych  przeznaczonych  dla  Klasztorów  Związku  lub
Wspólnoty Monastycznej (w tym każdego pojedynczego Mnicha lub Mniszki), oraz tych
przeznaczonych dla Związku jako takiego. Fundusze i aktywa majątkowe, które zostały
przekazane  na  rzecz  Klasztorów  Związku  lub  Wspólnoty  Monastycznej,  mogą  być
wykorzystywane wyłącznie w sposób zatwierdzony przez Wspólnotę Monastyczną lub
Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego.

8. Zarząd odpowiada za realizację celów określonych w niniejszym Statucie; dba o rozwój i
publiczny wizerunek Związku oraz troszczy się o stworzenie odpowiednich warunków do
praktyki religijnej i rozwoju duchowego członków Związku. Zarząd zajmuje się wszystkimi
sprawami  niezbędnymi  do  prawidłowego funkcjonowania  Związku  i  uzasadnionymi  z
punktu widzenia realizacji jego celów, w tym prowadzi wszelkie działania nie zastrzeżone
do kompetencji innych organów Związku (domniemanie kompetencji). W ramach swojej
działalności  Zarząd  dąży  do  wdrażania  zaleceń  Wspólnoty  Monastycznej,  z
zastrzeżeniem  postanowień  Statutu  określających  kompetencje  Wspólnoty
Monastycznej  i  jej  Reprezentanta  (art.  25  Statutu),  w  szczególności  uprawnienia  do
weta.

9. Prowadząc  sprawy  Związku,  Zarząd  podejmuje  uchwały.  Uchwały  podejmowane  są
jednogłośnie  przy  obecności  co  najmniej  połowy  bieżącej  liczby  członków  Zarządu,
tworzącej kworum.

10. Raz w roku kalendarzowym, nie później niż do 31 marca danego roku, Zarząd składa
Walnemu  Zgromadzeniu  i  Komisji  Rewizyjnej  pisemne  sprawozdanie  z  działalności
Zarządu i z działalności samego Związku w poprzednim roku kalendarzowym, a także,
jeżeli jest to wymagane na podstawie i w sposób określony przez obowiązujące przepisy
prawa, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami rachunkowości
sprawozdanie finansowe  Związku za poprzedni rok obrotowy.

11. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Zarządu, które nie
wykraczają poza zakres zwykłych czynności Związku, bez uprzedniej uchwały Zarządu.
Jeżeli jednak przed podjęciem czynności decyzji w sprawach, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym,  choćby  jeden  z  pozostałych  członków  Zarządu  sprzeciwi  się
prowadzeniu tych spraw w określony sposób, wymagana jest uprzednia uchwała całego
Zarządu (ust. 9 stosuje się). Zarząd ustala we własnym zakresie wytyczne dotyczące



zwykłych czynności  Związku,  do których prowadzenia uprawniony jest  każdy członek
Zarządu  z  osobna,  określając  granice  odpowiedzialności  lub  granice  rodzajowe,
zakresowe lub kwotowe.

12. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, prowadzenie wszelkich lub niektórych
spraw Związku (w tym wyodrębnionych rodzajowo, zakresowo lub kwotowo) może być
powierzone jednemu lub kilku członkom Zarządu. W takiej sytuacji od prowadzenia tak
powierzonych  spraw  wyłączeni  są  inni  członkowie  Zarządu.  Nie  narusza  to  zasad
reprezentacji Związku przez Zarząd. Jeżeli prowadzenie wszystkich lub niektórych spraw
Związku  zostało  powierzone  kilku  członkom  Zarządu,  do  tych  członków  stosuje  się
postanowienia  Statutu  o  prowadzeniu  spraw  Związku  przez  wszystkich  członków
Zarządu.

13. W zakresie  reprezentacji  Związku  na  zewnątrz  (wobec  osób  trzecich  oraz  organów
władzy publicznej), do składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnione są
następujące osoby:

a. w ramach czynności mieszczących się w zakresie zwykłych czynności:
i. Przewodniczący samodzielnie;
ii. dwóch  członków  Zarządu  działających  łącznie,  w  tym  łącznie  z

Przewodniczącym;
b. w ramach czynności wykraczających poza zakres zwykłych czynności:

i. Przewodniczący działający łącznie z innym członkiem Zarządu;
ii. trzech członków Zarządu działających łącznie.

14. Czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłych czynności są w szczególności:
a. nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabycie

ograniczonego  prawa  rzeczowego  lub  ustanowienie  takiego  prawa  na
nieruchomości Związku lub na prawie użytkowania wieczystego należącym do
Związku;

b. zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt
tysięcy złotych),  przy czym w przypadku zobowiązań ciągłych lub okresowych
podstawą ustalenia  ich  wartości  jest  suma wartości  płatności  lub  zobowiązań
Związku za cały okres ich trwania, a jeżeli okres ten przekracza jeden rok - za
jeden rok;

c. zbycie  dowolnego  przedmiotu  majątkowego  niewchodzącego  w  zasób
przedmiotów  majątkowych  przeznaczonych  dla  Klasztoru  albo  Wspólnoty
Monastycznej  (z  wyjątkiem  świadczeń  charytatywnych,  w  szczególności
świadczeń realizowanych na cele statutowe, działalności pożytku publicznego lub
świadczeń  rzeczowych  -  żywności  itp.  przekazywanych  bezpośrednio  osobie
potrzebującej);

d. przekazanie osobie  trzeciej,  w szczególności  na podstawie  umowy najmu lub
dzierżawy,  przedmiotu  majątkowego  niewchodzącego  w  zasób  przedmiotów
majątkowych  przeznaczonych  dla  Klasztoru  albo  Wspólnoty  Monastycznej  do
stałego lub regularnego używania.

Powyższe  sprawy  wymagają  konsultacji  z  Reprezentantem  Zgromadzenia
Monastycznego, który może skorzystać z prawa weta.



15. Jeżeli Zarząd nie zgadza się z wetem wykonanym przez Reprezentanta Zgromadzenia 
Monastycznego na podstawie postanowienia art. 23 ust. 14, Zarząd może:

i. zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu  podjęcia uchwały w
sprawie załatwienia danej sprawy lub

ii. skierować sprawę do rozpatrzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
oraz

Zarząd zobowiązany jest do wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia i do załatwienia
przedmiotowej sprawy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. W  umowach  i/lub  sporach  pomiędzy  Związkiem  a  członkiem  Zarządu,  Związek
reprezentuje  członek  Komisji  Rewizyjnej  wskazany  w  uchwale  tego  organu  lub
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

Artykuł 24
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  odbywa  się  raz  w  roku,  nie  później  niż  do  końca
czerwca.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  rozpatruje  sprawozdania  Zarządu  z  jego
działalności i działalności Związku oraz ewentualnie sprawozdanie finansowe Związku.

3. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  może  być  zwołane  w  każdym  czasie  uchwałą
Zarządu lub na wniosek co najmniej  20 członków Związku,  zgłoszony Zarządowi na
piśmie. W tym ostatnim przypadku Zarząd lub jego Przewodniczący zobowiązany jest
dokonać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie, nie
dłuższym  jednak  niż  30  dni  od  zgłoszenia  wniosku  (zachowania  wymaganego
wyprzedzenia pomiędzy zwołaniem a odbyciem Zgromadzenia, o którym mowa w ust.
5). 

4. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w sposób umożliwiający
jego  odbycie  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  2  powyżej,  Zwyczajne  Walne
Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.

5. Zarząd  (lub,  w  przypadkach  określonych  w  Statucie,  Przewodniczący  lub  Komisja
Rewizyjna)  zobowiązany  jest  zawiadomić  członków  Związku  o  czasie  i  miejscu
Zgromadzenia  co  najmniej  na  2  miesiące  przed  jego  terminem  oraz  przedstawić
porządek obrad z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

6. Członkowie zwyczajni Związku mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu z prawem
głosu, natomiast członkowie honorowi i  wspierający  mogą uczestniczyć w obradach i
mają prawo zabierać głos według uznania Przewodniczącego. Prawo głosu może być
wykonywane  przez  pełnomocnika.  Pełnomocnik  może  reprezentować  nie  więcej  niż
pięciu  mocodawców.  Pełnomocnik  musi  być  członkiem  zwyczajnym  Związku.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone co najmniej w formie dokumentowej i wpłynąć
do  Zarządu  Związku  w  terminie  nie  krótszym  niż  24  godziny  przed  Walnym



Zgromadzeniem.  Dokument  pełnomocnictwa  (jego  wydruk  lub  inny  utrwalony
odpowiednik) dołącza się do protokołu Zgromadzenia.

7. W  nadzwyczajnych  przypadkach  Zgromadzenie  może  być  zwołane  przez
Przewodniczącego, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

8. Uchwały  Zgromadzenia  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu
jawnym (z wyjątkiem spraw osobowych, w których obowiązuje głosowanie tajne, oraz
wszelkich  innych  spraw,  w  których  niniejszy  Statut  lub  inne  wiążące  przepisy
wewnętrznego prawa Związku wymagają głosowania tajnego), bez względu na liczbę
obecnych członków.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b. inicjowanie,  w  drodze  niewiążących  uchwał,  ogólnych  kierunków  rozwoju  i

działalności Związku;
c. zatwierdzanie  sprawozdań  Zarządu  z  działalności  Związku  oraz  sprawozdań

finansowych (o ile ich sporządzanie będzie konieczne);
d. wprowadzenie,  zmiana lub zniesienie  składek członkowskich lub jakichkolwiek

innych wymaganych świadczeń finansowych lub rzeczowych na rzecz Związku;
e. zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zmian w niniejszym Statucie, o ile te

zgodne będą z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

Artykuł 25
WSPÓLNOTA  MONASTYCZNA  I  REPREZENTANT  ZGROMADZENIA
MONASTYCZNEGO

1. Z  chwilą  założenia  przez  Związek  Klasztoru  powstaje  Wspólnota  Monastyczna,
obejmująca ogół  w pełni  wyświęconych Mnichów lub Mniszek zamieszkujących dany
klasztor. Wspólnota Monastyczna składa się z jednego lub więcej Mnichów lub Mniszek.

2. Każdy Mnich lub Mniszka zatwierdzony przez Wspólnotę Monastyczną jako rezydent
któregoś z Klasztorów należących do Związku, w tym również osoby tam wyświęcone,
otrzymuje status członka zwyczajnego Związku od momentu swojego zamieszkania w
Klasztorze do momentu opuszczenia go. Każdy Mnich lub Mniszka niezatwierdzony w
ten sposób jest uważany za gościa Klasztoru i w związku z tym nie otrzymuje statusu
członka zwyczajnego Związku. Patrz również artykuł 11 (2).

3. Z chwilą powstania Związku lub w przypadku braku Mnichów lub Mniszek rezydujących
w jakimkolwiek Klasztorze należącym do Związku, Doradca Duchowy wyznacza       
Reprezentanta  Zgromadzenia  Monastycznego,  który  pełni  tę  funkcję  do  czasu,  gdy
Wspólnota  Monastyczna  rezydująca  w  Związku  zdecyduje  o  wyborze  nowego
Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego.



4. Reprezentant  Zgromadzenia  Monastycznego  wykonuje  swoją  funkcję  do  czasu,  gdy
Wspólnota Monastyczna zdecyduje inaczej i  poinformuje zarząd o powołaniu nowego
Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego. Powołanie Reprezentanta Zgromadzenia
Monastycznego oznacza wyraźne delegowanie uprawnień zarówno przez męskie jak i
żeńskie Wspólnoty Monastyczne. Reprezentant Zgromadzenia Monastycznego dokłada
starań, aby wykonywać swoją funkcję zgodnie z życzeniami Wspólnot Monastycznych,
zarówno męskich, jak i żeńskich.

5. Wspólnota Monastyczna podejmuje wszelkie decyzje w sposób przez siebie ustalony,
zgodny  z  zasadami  i  regulacjami  określonymi  w  Buddyjskim  Prawie  Monastycznym
(Winaja).

6. Jeżeli  Związek  posiada  tylko  jeden  Klasztor,  Wspólnota  Monastyczna  przy  tym
Klasztorze  wybiera  spośród  swoich  członków Reprezentanta  Zgromadzenia
Monastycznego.  Reprezentant Zgromadzenia Monastycznego reprezentuje Wspólnotę
Monastyczną  przed  innymi  organami  Związku.  Wspólnota  Monastyczna  wyznacza
innego Mnicha lub Mniszkę do pełnienia funkcji Zastępcy Reprezentanta Zgromadzenia
Monastycznego, który zastępuje Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego w razie
czasowej niezdolności Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego do działania, na
wypadek  choroby,  nieobecności  do  wykonywania  obowiązków,  etc.,  a  także  w
sytuacjach,  gdy Reprezentant  Zgromadzenia  Monastycznego  upoważni  Zastępcę  do
podejmowania określonych działań w jego imieniu, a także w sytuacji, gdy Reprezentant
Zgromadzenia Monastycznego stanie się Doradcą Duchowym na podstawie art. 4 ust. 2.

7. Jeśli  Związek  posiada  zarówno  Klasztor  męski  (mnichów),  jak  i  Klasztor  żeński
(mniszek),  wówczas  Wspólnota  Monastyczna  przy  każdym  klasztorze  ma  wybrać
kandydata do roli Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego. Kandydaci tak wybrani
decydują  między  sobą,  kto  ma  pełnić  funkcję  Reprezentanta  Zgromadzenia
Monastycznego. Jeśli nie mogą się zdecydować, decyzję podejmuje wspólne spotkanie
męskich i żeńskich Wspólnot Monastycznych w drodze głosowania większością głosów.
Kandydat  niewybrany  z  mocy  Statutu  staje  się  wówczas  Zastępcą  Reprezentanta
Zgromadzenia Monastycznego.

8. Prowadzenie Klasztoru i jego spraw przynależy we wszystkich aspektach do Wspólnoty
Monastycznej tego klasztoru, z częściowym wyjątkiem spraw finansowych. W sprawach
finansowych Związek ma pełnić rolę strażnika i gospodarza Wspólnoty Monastycznej.

9. Na wniosek Wspólnoty Monastycznej lub Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego,
Zarząd  zobowiązany  jest  niezwłocznie  udzielić  wszelkich  informacji  dotyczących
aktualnych lub bieżących spraw Związku oraz udzielić Wspólnocie lub Reprezentantowi
pełny dostęp do wszelkich zapisów, ksiąg i dokumentów itp. Zarząd zobowiązany jest
również -  na żądanie Wspólnoty Monastycznej,  jeżeli  w jej  skład wchodzi  Mnich lub
Mniszka niewładający językiem polskim lub władający nim w stopniu niewystarczającym
-  do  udzielania  wszelkich  wyjaśnień  i  informacji  w  języku  angielskim,  a  także  do
przedkładania anglojęzycznych wersji podjętych uchwał.

 



Artykuł 26
KOMISJA REWIZYJNA 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

2. W  przypadku  rezygnacji  członka  Komisji  Rewizyjnej,  pozostali  członkowie  Komisji
Rewizyjnej  jednogłośnie  powołują  dodatkowego  członka  Komisji  Rewizyjnej  (lub  w
przypadku rezygnacji Przewodniczącego - nowego Przewodniczącego, przy czym nowo
powołany członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji Przewodniczącego). W ten
sposób można jednak powołać tylko jednego nowego członka Komisji  Rewizyjnej.  W
przypadku  rezygnacji  innego  członka  Komisji  Rewizyjnej  powołanego  uchwałą
Zgromadzenia Członków, pozostali  członkowie Komisji  Rewizyjnej lub Zarząd zwołują
Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej powołanych przez Komisję
Rewizyjną lub uchwałą Walnego Zgromadzenia w trakcie trwającej kadencji wygasa z
upływem kadencji członków, na których miejsce zostali powołani.

3. Komisja  Rewizyjna  ocenia  roczne  sprawozdanie  Zarządu  z  działalności  Zarządu  i
Związku  oraz  sprawozdanie  finansowe,  o  ile  takie  zostanie  sporządzone,  i  składa
Zgromadzeniu Członków coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na swoich posiedzeniach odbywających się w
miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  niż  raz  na  12  miesięcy.  Posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej
zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, na wniosek innych
członków Komisji Rewizyjnej, na Reprezentanta Zgromadzenia Monastycznego lub na
wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Związku.

5. W  razie  potrzeby  Komisja  Rewizyjna  może  również  przygotowywać  i  przedstawiać
Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdania  i  sprawozdania  częściowe  lub  dotyczące
pojedynczych zagadnień i spraw uznanych za szczególnie ważne dla Związku.

6. Sporządzone sprawozdanie Komisja Rewizyjna przyjmuje w formie uchwały.

7. Na  żądanie  każdego  z  członków  Komisji  Rewizyjnej  Zarząd  niezwłocznie  udziela
wszelkich  informacji  o  bieżących  sprawach Związku oraz  zapewnia  pełny  dostęp do
zapisków, ksiąg i dokumentów.

 

ROZDZIAŁ V
DUCHOWNI

 Artykuł 27

1. Duchowni – w tym Mnisi, Mniszki, Nowicjusze i Nowicjuszki – są duchownymi Związku w
rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego.



2. Każdy  w  pełni  wyświęcony  Mnich  i  Mniszka,  jak  również  Nowicjusze  i  Nowicjuszki,
(zwani dalej wspólnie Duchownymi) rezydujący w którymkolwiek z Klasztorów Związku,
jest domyślnie członkiem Wspólnoty Monastycznej tego Klasztoru.

3. Ilekroć w Statucie niniejszym mowa jest o uprawnieniach lub kompetencjach Wspólnoty
Monastycznej,  lub  gdy  jakieś  kwestie  w  inny  sposób  poddane  są  rozstrzygnięciu
Wspólnoty Monastycznej, Wspólnota Monastyczna podejmuje decyzję według własnego
uznania,  dochodząc  do  porozumienia  zgodnie  z  Winają  (Buddyjskim  Prawem
Monastycznym).

4. Mnisi  i  mniszki  zajmują się organizacją życia religijnego i  duchowego Związku i  jego
członków indywidualnie, sprawują nad członkami Związku i Związkiem opiekę duchową,
udzielają rad, pomocy i wskazówek.

Artykuł 28

1. Mnichem lub mniszką może zostać osoba, która spełnia kryteria wyświęcenia określone
w  Winaji.  Ponadto,  zgodnie  z  Winają,  Wspólnota  Monastyczna,  jako  podmiot
wyświęcający, jest wyłącznie uprawniona do decydowania o tym, kto jest zdatny, a kto
nie jest zdatny do wyświęcenia.

2. Mnichów i mniszki obowiązują zasady moralne zawarte w Winaji.

3. Status mnicha lub mniszki jest przyznawany każdemu, kto został wyświęcony zgodnie z
zasadami  Winaji.  Status Nowicjusza lub  Nowicjuszki  jest  przyznawany każdemu,  kto
został wyświęcony zgodnie z przepisami ustanowionymi w Winaji.

4. W przypadku  braku  choćby  jednego  mnicha  lub  mniszki  rezydującego  w  Klasztorze
Związku  lub  przed  założeniem  pierwszego  Klasztoru,  Zarząd  może  zaprosić
buddyjskiego mnicha lub mniszkę legitymującego się pełnią święceń do rezydowania i
posługi  w  Związku.  Każde  takie  zaproszenie  musi  być  zatwierdzone  przez
Reprezentanta  Zgromadzenia  Monastycznego.  Zaproszony  przez  Zarząd  mnich  lub
mniszka  nie  może,  bez  zatwierdzenia  przez  Reprezentanta  Zgromadzenia
Monastycznego, zamieszkać w Klasztorze Związku ani pomieszczeniach Związku.

5. Zarząd Związku zawiadamia o zaproszeniu mnicha lub mniszki w sposób przyjęty przez
Związek.

 Artykuł 29

1. Mnisi  i  mniszki  podlegają  zasadom  i  procedurom  dyscyplinarnym  określonym  w
Patimokkha – Buddyjskim Kodeksie Monastycznym.

2. Mnisi i mniszki są zobowiązani do przestrzegania wyżej wymienionych zasad oraz do
posłuszeństwa  wskazaniom  doradczym  i  czynnościom  dyscyplinarnym  realizowanym
przez Wspólnotę Monastyczną, zgodnie z Patimokkhą i Winają.



ROZDZIAŁ VI
KLASZTOR

Artykuł 30

1. Klasztor  jest  jednostką organizacyjną Związku niewyposażoną w osobowość prawną.
Zrzesza Mnichów i Mniszki, Nowicjuszy i Nowicjuszki, a także anagarików, o ile zostaną
jednogłośnie zatwierdzeni przez Wspólnotę Monastyczną.

2. Klasztor tworzony jest uchwałą Zarządu i za wyraźną zgodą Wspólnoty Monastycznej.
Klasztor  może  być  zniesiony  w  ten  sam  sposób.  W  braku  rezydującej  Wspólnoty
Monastycznej, zastępuje ją zgoda Doradcy Duchowego.

3. Nazwę Klasztoru wybiera uchwałą Zarząd Związku w porozumieniu z Reprezentantem
Zgromadzenia Monastycznego.

4. Duchowni  i  zatwierdzeni  świeccy  rezydenci  przebywający  w Klasztorze  pozostają,  w
stosownym  zakresie,  na  utrzymaniu  związku.  W  pełni  wyświęconym  Mnichom,
Mniszkom, Nowicjuszom i Nowicjuszkom należy zapewnić 4 rekwizyty, o których mowa
w artykule 4 ustęp 8 Statutu.

5. Wspólnota Monastyczna każdego Klasztoru  podejmuje decyzje zgodnie z  przepisami
zawartymi w Winaji.

Artykuł 31

1. Jeśli  Mnich,  Mniszka,  Nowicjusz lub Nowicjuszka danego Klasztoru lub zatwierdzony
świecki  mieszkaniec  danego  Klasztoru  nie  spełnia  zasad  Wspólnoty  Monastycznej,
Wspólnota Monastyczna ma prawo usunąć go z Klasztoru.

2. Jeśli  Mnich lub Mniszka naruszają podstawowe zasady Prawa Monastycznego,  tracą
status  osób  duchownych,  zgodnie  z  przepisami  tegoż  Prawa  Monastycznego.  Jeśli
Wspólnota Monastyczna uzna, że naruszenie takiej rangi miało miejsce,  Reprezentant
Zgromadzenia Monastycznego  komunikuje to Zarządowi. Z tą chwilą dana osoba traci
swój status duchownego w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa.

3. W  przypadku  wyświęconego  Mnicha  lub  Mniszki,  pozbawienie  jej  lub  jego  statusu
duchownego nie skutkuje wydaleniem ani zawieszeniem w prawach członka Związku.

Artykuł 32

1. Decyzję  o  przekształceniu  (w  szczególności  o  zmianie  siedziby  lub  nazwy)  lub
rozwiązaniu  któregoś  z  Klasztorów  podejmuje  Zarząd  za  wyraźną  zgodą  Wspólnoty
Monastycznej, wyrażoną w formie uchwały.



2. Majątek pozostały po rozwiązaniu Klasztoru jest dzielony pomiędzy pozostałe Klasztory
według uznania Wspólnot Monastycznych pozostałych Klasztorów, kierujących się ich
potrzebami duchowymi i materialnymi ogółu Wspólnot Monastycznych, a w przypadku
braku innych Klasztorów w Związku,  jest  wykorzystywany przez  Związek w celu  jak
najlepszego zaspokojenia potrzeb duchowych i materialnych ewentualnych pozostałych
Mnichów  lub  Mniszek.  W  braku  innych  Mnichów  lub  Mniszek,  nadwyżka  majątku
zostanie rozdzielona zgodnie z artykułem 36 ustęp 3 Statutu.

ROZDZIAŁ VII
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZWIĄZKU I JEGO MAJĄTKU
 
Artykuł 33

1. Majątek  Związku  stanowią  nieruchomości,  ruchomości,  prawa,  w  tym  własności
intelektualnej i inne prawa na dobrach niematerialnych oraz środki finansowe.

2. Na środki finansowe składają się w szczególności:
a. wpływy ze składek członkowskich;
b. wpływy z darowizn, dotacji, spadków i subwencji;
c. wpływy z działalności statutowej;
d. wpływy  z  działalności  gospodarczej  prowadzonej  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami;

Artykuł 34

1. Związek  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa. Działalność gospodarcza Związku nie jest nastawiona na zysk.

2. Wszystkie  organy  Związku  będą  współdziałać  w  zapewnieniu  prawidłowego
funkcjonowania i wykonywania obowiązków Związku w zakresie sprawowania zarządu
nad  Klasztorami  i  majątkiem  Wspólnoty  Monastycznej  bez  zaciągania  nadmiernych
zobowiązań. Zarząd w szczególności będzie czuwał nad tym, aby Związek zaciągał długi
pieniężne  (w  szczególności  pożyczki  lub  inne  formy  kredytu,  lub  inne  zobowiązania
finansowe) tylko wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach, w których byłoby to szczególnie
korzystne lub konieczne dla Związku, jego rozwoju lub dobra Wspólnoty Monastycznej.

 

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
 
Artykuł 35

1. Projekt uchwały zmieniającej lub uchylającej Statut uchwala najpierw Zarząd Związku
większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  i  jednego  z  ogólnej  liczby
członków Zarządu Związku.



2. Uchwała  zmieniająca  lub  uchylająca  Statut  musi  być  następnie  zatwierdzona  przez
Zgromadzenie  Członków większością  ¾ głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy
ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Artykuł 36

1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zebranie Członków większością 4/5 głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Zgromadzenie Członków 
wyznacza jednego lub więcej likwidatorów. Likwidatorzy mają prawo do prowadzenia 
spraw Związku i reprezentowania go w zakresie uprawnień przyznanych niniejszym 
Zarządowi Związku. Likwidatorzy zamykają bieżące sprawy Związku, ściągają 
należności wobec Związku, zaspokajają długi i zobowiązania Związku oraz likwidują jego
majątek.

3. Wszelkie ewentualne nadwyżki majątkowe (tj. mienie pozostałe po zaspokojeniu) muszą
zostać rozdysponowane na rzecz: 

a. innej buddyjskiej  organizacji  pozostającej w nurcie  leśnej  tradycji  theravada,  z
siedzibą w Polsce; a jeśli nie ma takiej organizacji, to

b. innej organizacji buddyjskiej z siedzibą w Polsce, która ma podobne cele; a jeśli
taka organizacja nie istnieje, to

c. innej  organizacji  buddyjskiej  z  siedzibą w Polsce;  a jeśli  taka organizacja nie
istnieje, to

d. innej organizacji religijnej,  która ma podobne cele; a jeśli  taka organizacja nie
istnieje, to

e. przeznacza  się  na  cele  charytatywne  możliwie  najbardziej  zbliżone  do
przedmiotu działalności, określone specjalną uchwałą Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
 
Artykuł 37

We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  zastosowanie  mają
przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


