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STATUT SZKOŁY ZEN KWAN UM 

12.03.2016 r. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, zwana dalej „Związkiem”, jest buddyjskim związkiem 
wyznaniowym. Rządzi się przepisami swego wyznania tak w ramach Statutu jak i 
obowiązujących praw państwowych. 

§ 2.  

Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Związku jest Miasto 
Stołeczne Warszawa. 

§ 3. 

Związek prowadzi działalność misyjną w innych państwach. 

§ 4. 

Związek jest związkiem wyznaniowym wpisanym do Rejestru Kościołów i Związków 
Wyznaniowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 5. 

Związek praktykę swoją opiera na naukach Mistrza Zen Seung Sahna i jego 
spadkobierców. Związek zintegrowany jest z niemającą sformalizowanej struktury 
światową Szkołą Zen Kwan Um poprzez wspólne zobowiązania duchowych 
spadkobierców Mistrza Zen Seung Sahna określone w dokumencie zatytułowanym 
„Teacher’s Compact”. W sprawach związanych z realizacją swoich funkcji Związek 
utrzymuje kontakty zagraniczne. 

§ 6.  

Szkoła Zen Kwan Um definiuje swoje korzenie w następujący sposób: 

1. Buddyzm narodził się w Indiach, z Indii przybył do Chin, z Chin do Korei.  
W 1972 r. w Stanach Zjednoczonych koreański Mistrz Zen Seung Sahn rozpoczął 
budowę Szkoły Zen Kwan Um, która rozprzestrzeniła się w Europie dzięki jego 
nauczaniu w późniejszych latach. W 1978 r. Mistrz Zen Seung Sahn przyjechał do 
Polski a Szkoła Zen Kwan Um w Polsce została zarejestrowana w 1982 r. 

2. Duchowym przywódcą Szkoły Zen Kwan Um jest wybierany zgodnie z treścią 
„Teacher’s Compact” Mistrz Zen Szkoły. Mistrz Zen Szkoły jest wybierany przez 
wszystkie regionalne Grupy Nauczycieli składające się z zatwierdzonych Mistrzów 
Zen (Soen Sa Nim) i Mistrzów Dharmy (Ji Do Poep Sa Nim) w Azji, obu 
Amerykach, Afryce, Australii i Europie. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 7. 

Celem Związku jest propagowanie nauk buddyzmu zgodnie z zakreśloną w § 6 
tradycją nauczania w szczególności poprzez: 

1. prowadzenie ośrodków oraz grup zen; 
2. organizowanie praktyk buddyjskich, w szczególności spotkań poświęconych 

medytacji; 
3. organizowanie publicznych spotkań i wykładów; 
4. organizowanie sesji medytacyjnych kyolche oraz yongmaengjongjin; 
5. wspomaganie nauczycieli Szkoły oraz wszystkich praktykujących; 
6. utrzymywanie infrastruktury umożliwiającej trening zen połączony z zamieszkaniem 

oraz realizację pozostałych zadań. 

§ 8. 

Związek realizuje swoje cele poprzez działanie oparte na zasadach równouprawnienia 
i swobody pełnienia funkcji religijnych, zawartych w obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej prawach. 

§ 9. 

W ramach Związku działają jednostki organizacyjne mające pochodną z tego Statutu 
osobowość prawną. Nazwy, zakresy uprawnień oraz zasady tworzenia, znoszenia 
i przekształcania tych jednostek oraz ich organy, zakres kompetencji, sposób 
powoływania i odwoływania tych organów, regulują postanowienia Rozdziały od IV do  
XI niniejszego Statutu oraz odnośne regulaminy. 

 

Rozdział   III 

Członkowie Związku 

§ 10. 

W skład Związku wchodzą duchowni i członkowie świeccy. 

§ 11. 

Członkiem Związku może być każda pełnoletnia bądź niepełnoletnia za pisemną 
zgodą rodziców osoba fizyczna, która zgłosiła swoje przystąpienie do Związku poprzez 
podpisanie deklaracji członkowskiej i została do niego przyjęta przez Opata Związku. 

§ 12. 

Członek Związku ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności Związku, 
w szczególności w praktykach medytacyjnych oraz sesjach z nauczycielem. 
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§ 13. 

Członek Związku ma obowiązek: 

1. przestrzegać Statutu Związku oraz regulaminów; 
2. wypełniać uchwały Organów Związku; 
3. uiszczać w terminie składki członkowskie. 

§ 14. 

Ustanie członkostwa następuje w wyniku: 

1. śmierci członka; 
2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie; 
3. decyzji Zarządu Związku związanej z łamaniem Statutu, regulaminów i uchwał 

organów Związku, działaniem na szkodę Związku lub niepłaceniem składek przez 
okres 12 miesięcy. 

§ 15.  

Ustanie członkostwa z powodów, o których mowa w § 14 ust. 3. wymaga pisemnej 
decyzji z uzasadnieniem Opata Związku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rady 
Sanghi w ciągu 14 dni od jej doręczenia członkowi. 

§ 16.  

Pozostałe zasady członkostwa w Związku regulują wewnętrzne przepisy Związku. 

§ 17.  

Duchownym Związku jest: 

1. Mistrz Zen; 
2. Mistrz Dharmy; 
3. Mnich lub Mniszka 
4. Postulant lub Postulantka (haengja); 
5. Nauczyciel Bodhisattva; 
6. Starszy Nauczyciel Dharmy; 
7. Nauczyciel Dharmy. 

§ 18.  

Zasady nadawania i pozbawiania tytułów oraz sprawowania funkcji duchownych 
określają wewnętrzne przepisy związku, w szczególności „Teachers Compact”, 
„Dharma Teachers Compact” oraz „Zwierciadło Dharmy”. 

§ 19.  

Od decyzji Nauczyciela Prowadzącego w sprawie pozbawienia statusu duchownego 
przysługuje odwołanie do Rady Sanghi w terminie 14 dni od jej doręczenia 
duchownemu. Pozbawienie statusu duchownego nie wyklucza ponownego jego 
nadania na zasadach określonych zgodnie z § 18. 
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Rozdział IV 

Organy Związku 

§ 20.   

Organami Związku są: 

1. Walne zgromadzenie; 
2. Rada Sanghi; 
3. Zarząd Związku; 
4. Rada Mistrzów. 

 

Rozdział V 

Walne zgromadzenie 

§ 21. 

Walne zgromadzenie tworzą wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Szkoły 
Zen Kwan Um na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawnionym do głosowania jest 
członek Szkoły, który przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających wybory 
regularnie i prawidłowo odprowadzał składki na rzecz Szkoły lub jej jednostki 
organizacyjnej. 

§ 22. 

Walne zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie: 

1. Likwidacji Szkoły Zen Kwan Um w Polsce; 
2. Spraw poddanych pod rozstrzygnięcie przez Radę Sanghi, należących do 

kompetencji Rady Sanghi; 

§ 23.  

Walne zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Związku na wniosek Rady Sanghi. 
Walne zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze głosowania nad uchwałami. 
Uchwałę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia poddaje Rada Sanghi wraz ze: 

1. wskazaniem sposobu głosowania; 
2. uzasadnieniem poddania uchwały pod głosowanie; 
3. terminem odbycia się zebrania Walnego Zgromadzenia w przypadku 

podejmowania decyzji na warunkach opisanych w § 26; 
4. terminem, do którego można oddać głosy w formie pisemnej w przypadku 

podejmowania decyzji na warunkach opisanych w § 27. 

§ 24. 

Głosowanie jest podejmowane na jeden z dwóch sposobów: 

1. na zebraniu Walnego Zgromadzenia albo; 
2. w formie pisemnej. 

§ 25. 

Głosowanie organizuje Zarząd Związku przy udziale Opata Głównej Świątyni Wu Bong 
Sa - Warszawski Ośrodek Zen, Opatów Ośrodków Zen i Kierowników Grup Zen. 
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§ 26. 

W przypadku, gdy głosowanie odbywa się na zebraniu Walnego Zgromadzenia stosuje 
się następujące zasady: 

1. ogłoszenie o treści uchwały, która ma być poddana pod głosowanie podaje się do 
wiadomości członków Szkoły Zen Kwan Um poprzez: 
a. umieszczenie ogłoszenia w łatwo dostępnym dla odbiorcy miejscu na stronie 

internetowej Związku; 
b. umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Głównej Świątyni Wu Bong Sa - 

Warszawski Ośrodek Zen, Ośrodków Zen, Grup Zen; 
2. ogłoszenie zawiera również: 

a. uzasadnienie poddania pod głosowanie uchwały; 
b. informację o czasie i miejscu zebrania Walnego Zgromadzenia; 

3. głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych ma charakter tajny, w takim 
przypadku Zarząd Związku zapewniają warunki dla anonimowości głosowania; 

4. każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos; 
5. uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów biorących udział 

w głosowaniu; 
6. informacje o wynikach głosowania publikuje Zarząd Związku na jego stronie 

internetowej w terminie 7 dni od upływu terminu do oddania głosu. 

§ 27.  

W przypadku, gdy głosowanie odbywa się w formie pisemnej stosuje się następujące 
zasady: 

1. ogłoszenie o treści uchwały, która ma być poddana pod głosowanie podaje się do 
wiadomości członków Szkoły Zen Kwan Um w Polsce poprzez: 
a. umieszczenie ogłoszenia w łatwo dostępnym dla odbiorcy miejscu na stronie 

internetowej Związku; 
b. umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Głównej Świątyni Wu Bong Sa - 

Warszawski Ośrodek Zen, Ośrodków Zen, Grup Zen; 
2. ogłoszenie zawiera: 

a. uzasadnienie poddania pod głosowanie uchwały; 
b. informację o miejscach w których można oddać głos; 
c. informację o terminie do którego można oddać głos; 
d. informacje o formie i czasie ogłoszenia wyników głosowania; 

3. termin do oddania głosu nie może być krótszy niż jeden miesiąc od umieszczenia 
ogłoszenia na stronie internetowej Związku. Ewentualne uchybienia w zakresie 
ogłoszeń opisanych w ust. 1 pkt.a) powyżej nie mają wpływu na termin i ważność 
głosowania; 

4. głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez wrzucenie karty głosowania do 
zaplombowanych urn umieszczonych we wszystkich miejscach praktyk Głównej 
Świątyni Wu Bong Sa - Warszawski Ośrodek Zen, Ośrodków i Grup Zen; 

5. każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos; 
6. Opat Głównej Świątyni Wu Bong Sa - WOZ, Opaci Ośrodka Zen albo Kierownicy 

Grupy Zen zapewniają warunki dla intymności i anonimowości głosowania; 
7. karty do głosowania wydają odpowiednio członkom Opat Głównej Świątyni-WOZ, 

Opaci Ośrodków i Kierownicy Grup. 
8. każdy uprawniony do głosowania może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. 
9. karta do głosowania zawiera treść uchwały będącej przedmiotem decyzji oraz 

3 kratki o treści: za, przeciw, wstrzymał/a się do głosu. Głos podejmuje się poprzez 
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zaznaczenie właściwej kratki. Zaznaczenie więcej niż jednej czyni głos 
nieważnym. 

10. niezwłocznie po wydaniu karty do głosowania czyni się adnotację 
w elektronicznym spisie członków prowadzonym dla całej Szkoły przez Zarząd 
Związku potwierdzającą fakt oraz moment wydania karty danej osobie. 

11. niezwłocznie po upływie terminu do głosowania członkowie Opat Głównej Świątyni 
-WOZ, Opaci Ośrodków i Kierownicy Grup, otwierają urny podliczają głosy i 
przekazują wyniki głosowania do Zarządowi Związku. 

12. uchwała zostaje podejmowana jest zwykłą większością głosów biorących udział w 
głosowaniu; 

13. informacje o wynikach głosowania publikuje Zarząd Związku na jego stronie 
internetowej w terminie 7 dni od upływu terminu do oddania głosu. 

§ 28. 

Uchwała podjęta na zasadzie § 22 ust. 2 zastępuje wszelkie zgody Rady Sanghi. 

 

Rozdział VI 

Rada Sanghi 

§ 29. 

Rada Sanghi składa się z : 

1. członków Rady Mistrzów; 
2. Opata Związku; 
3. reprezentantów każdego z Ośrodków Zen i Grup Zen; 
4. dwóch reprezentantów Głównej Świątyni Wu Bong Sa – Warszawski Ośrodek Zen, 

w tym Opata Głównej Świątyni Wu Bong Sa - Warszawski Ośrodek Zen. 

§ 30. 

Reprezentanci Ośrodków Zen i Grup Zen (zwani dalej Reprezentantami) wybierani są 
w wyborach organizowanych raz na 4 lata przez Opatów Ośrodków Zen lub 
Kierowników Grup Zen na następujących zasadach: 

1. W wyborach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zadeklarowały własną 
przynależność do danego Ośrodka Zen (członkowie Ośrodka Zen) lub Grupy Zen 
oraz przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających wybory regularnie i 
prawidłowo odprowadzały składki na jego rzecz lub na rzecz Szkoły. Nie można 
zadeklarować równocześnie przynależności do więcej niż jednego Ośrodka Zen 
albo Grupy Zen; 

2. Każda osoba uprawniona do udziału w wyborach ma prawo zgłosić swoją 
kandydaturę Nauczycielowi Prowadzącemu Ośrodek Zen lub Grupę Zen poprzez 
Opata Ośrodka Zen lub Kierownika Grupy Zen. Po zaakceptowaniu kandydatury 
przez Nauczyciela prowadzącego osoba staje się kandydatem na 
Reprezentanta.  

3. Wyboru Reprezentanta dokonuje się spośród kandydatów na te funkcje. 
4. Każdej z osób uprawnionych do brania udziału w wyborach przysługuje jeden 

głos.  
5. Głosowanie jest tajne, Opat Ośrodka Zen albo Kierownik Grupy Zen zapewnia 

warunki dla tajności i anonimowości głosowania. 
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6. Reprezentantem Ośrodka Zen lub Grupy Zen zostaje kandydat, który uzyskał 
największą ilość głosów osób biorących udział w głosowaniu. 

7. Regulamin określający szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów 
Reprezentanta Ośrodka Zen albo Kierownika Grupy Zen ustala odpowiednio 
Opat Ośrodka Zen lub Kierownik Grupy Zen w porozumieniu z Nauczycielem 
Prowadzącym Ośrodek Zen albo Nauczycielem Prowadzącym Grupę Zen. 
Regulamin nie może naruszać zasad podanych powyżej.  

§ 31. 

Reprezentanci są wybierani na łączną 4-letnią kadencję.  

§ 32. 

Funkcja Reprezentanta wygasa w przypadku: 

1. zrzeczenia się funkcji; 
2. śmierci; 
3. przeszkody trwale uniemożliwiającej udział w obradach Rady Sanghi. 

§ 33. 

W przypadku wygaśnięcia funkcji Reprezentanta Opat Ośrodka Zen lub Kierownik 
Ośrodka Zen niezwłocznie organizuje wybory uzupełniające na zasadach opisanych 
w § 30 powyżej. Kadencja nowo wybranego Reprezentanta wygasa wraz z kadencjami 
pozostałych Reprezentantów zasiadających w Radzie Sanghi. 

§ 34. 

Postanowienia § 30-33 stosuje się odpowiednio do wyborów i wygaśnięcia funkcji 
reprezentanta Głównej Świątyni Wu Bong Sa – Warszawski Ośrodek Zen. Jednym 
z reprezentantów Świątyni jest obligatoryjnie Opat Głównej Świątyni Wu Bong Sa – 
Warszawski Ośrodek Zen. Natomiast drugi reprezentant musi być mieszkańcem 
województwa mazowieckiego i nie może być mieszkańcem Głównej Świątyni Wu Bong 
Sa. W głosowaniach dotyczących reprezentanta wymienionego w poprzednim zdaniu 
mogą brać udział jedynie członkowie Głównej Świątyni Wu Bong Sa – Warszawski 
Ośrodek Zen nie będący mieszkańcami Głównej Świątyni Wu Bong Sa i będący 
mieszkańcami Województwa Mazowieckiego.  

§ 35. 

Do kompetencji Rady Sanghi należy: 

1. uchwalanie zmian statutu; 
2. wyrażanie zgody na podejmowanie przez Opata Związku czynności 

przekraczających zwykły zarząd; 
3. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych posiadających osobowość 

prawną; 
4. wybór i odwołanie członków Zarządu Związku; 
5. uchwalania programu działania Związku; 
6. ustalania wysokości składek członkowskich na Związek; 
7. zatwierdzania rocznego raportu finansowego Związku przedkładanego przez 

Opata Związku; 
8. pozbawiania członkostwa w Związku i przywracania członkostwa; 
9. nadzór nad działalnością Opata Związku; 
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10. rozwiązywanie Związku. 

§ 36. 

Rada Sanghi wypowiada się poprzez podejmowanie uchwał.   

§ 37. 

Każdy członek Rady Sanghi ma jeden głos. 

§ 38. 

Uchwały Rady Sanghi, dotyczące zmian Statutu i rozwiązania Związku podejmowane 
są większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do 
głosowania. Inne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości 
głosów rozstrzyga głos Opata Związku. 

§ 39.  

Głosowania w sprawach wyborów na funkcję w związku są tajne. 

§ 40.  

Zebrania Rady Sanghi zwołuje i prowadzi Opat Związku. W przypadku braku zwołania 
zebrania Rady Sanghi w terminie określonym w § 43.statutu, każdemu z członków 
Rady Sanghi przysługuje prawo zwołania zebrania. 

§ 41.  

Zebrania Rady Sanghi mogą odbywać się także przy użyciu elektronicznych środków 
porozumiewania się na odległość. 

§ 42.  

Uchwały mogą być podejmowane także w drodze indywidualnego zbierania głosów. § 
38 stosuje się odpowiednio. 

§ 43.  

Zebrania Rady Sanghi w Świątyni Głównej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku do 
końca drugiego kwartału każdego roku. 

§ 44.  

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w statucie w szczególności § 35 pkt. 5) i 9) 
każdy z członków Rady Sanghi ma prawo zgłaszania uchwał pod obrady Rady Sanghi. 

§ 45.  

Radzie Sanghi, przysługuje prawo kontroli działań Zarządu Związku. 
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Rozdział VII 

Zarząd Związku 

§ 46. 

Zarząd związku składa się z jednej do trzech osób. Jeden z członków zarządu nosi 
miano „Opat Związku”, pozostali członkowie zarządu noszą miano „członek zarządu”. 
W przypadku zarządu jednoosobowego Opat Związku działa jako Zarząd Związku. 

§ 47. 

Zarząd Związku prowadzi sprawy Związku zgodnie ze statutem, uchwałami Rady 
Sanghi, Walnego Zgromadzenia i zaleceniami związanymi z nauczaniem 
przekazywanymi przez Radę Mistrzów. 

§ 48. 

Zarząd Związku reprezentuje samodzielnie Związek w sprawach zwykłego zarządu. W 
sprawach przekraczających zwykły Zarząd Związku reprezentuje Związek na postawie 
zgody wyrażonej w uchwale Rady Sanghi albo Walnego Zgromadzenia. 

§ 49. 

W przypadku zarządu jednoosobowego Związek reprezentuje Opat Związku, 
w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest działanie dwóch członków 
łącznie. 

§ 50. 

Sprawy związku prowadzi cały zarząd. Funkcjonowanie zarządu wieloosobowego 
koordynuje Opat Związku. Zarząd Związku w ramach prowadzenia spraw Związku 
tworzy i kieruje zgodnie ze swoimi potrzebami administracyjnymi i organizacyjnymi 
Biuro Szkoły. 

§ 51. 

Zarząd Związku wykonuje uchwały Rady Sanghi i Walnego Zgromadzenia. 

§ 52.  

Do obowiązków Zarządu Związku należy również : 

1. reprezentowanie Związku w kontaktach z innymi podmiotami; 
2. przyjmowanie odwołań, skarg i wniosków członków Związku oraz reprezentacja 

interesów członkowskich wobec Organów Związku; 
3. nadzór i koordynacja działalności misyjnej Związku; 
4. prowadzenie rejestrów członków Rady Sanghi i Rady Mistrzów. 
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Rozdział VIII 

Rada Mistrzów 

§ 53. 

Radę Mistrzów stanowią wszyscy Mistrzowie Zen oraz Mistrzowie Dharmy stale 
nauczający w tradycji Szkoły Zen Kwan Um na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 54. 

Tytuł Mistrza Zen lub Mistrza Dharmy jest nadawany przez Mistrza Zen nauczającego 
w ramach Szkoły Zen Kwan Um zgodnie z „Teachers Compact” na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł Mistrza Zen albo Mistrza Dharmy może również 
zostać nadany przez Mistrza Zen stale nauczającego w stylu Kwan Um poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 55. 

Do obowiązków Rady Mistrzów należy nadzór nad praktykami duchowymi (kultu 
religijnego), w szczególności utrzymywanie właściwego nauczania buddyjskich nauk 
zen zgodnie z tradycją i regułami Szkoły Zen Kwan Um. 

§ 56. 

1. Rada Mistrzów ma prawo sprzeciwu wobec uchwał podjętych przez Radę Sanghi 
i Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Radę Mistrzów 
informacji o ich podjęciu przez Radę Sanghi i Walne Zgromadzenie. Rada Sanghi 
formułując uchwały (poddane pod własne głosowanie jak i Walnego 
Zgromadzenia) ma obowiązek określenia konieczności wstrzymania wykonania 
uchwały do momentu upływu terminu 14-dniowego wskazanego w zdaniu 
poprzednim chyba że Rada Mistrzów oświadczy że nie wnosi sprzeciwu w 
przedmiotowym terminie. 

2. Rada Mistrzów może oświadczyć na piśmie lub drogą elektroniczną, że nie wnosi 
sprzeciwu przed upływem 14-dniowego terminu opisanego w ust. 1 powyżej. W 
takim przypadku Zarząd Związku może podjąć realizację uchwały pomimo braku 
upływu 14-dniowego terminu. Rada Sanghi składa Zarządowi Związku 
oświadczenie o adresie email, z którego będzie składać oświadczenia opisane w 
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

§ 57. 

Sprzeciw jest podejmowany łącznie jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 
Mistrzów. Sprzeciw nie podlega uzasadnieniu. Oświadczenie o braku wnoszenia 
sprzeciwu jest składane łącznie jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 
Mistrzów. 

§ 58. 

Sprzeciw jest wnoszony na ręce Zarządu Związku, który jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania o jego wpłynięciu pozostałych członków Rady Sanghi. 
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§ 59. 

Skutecznie wniesiony w terminie sprzeciw powoduje wygaśnięcie uchwały. 

 

Rozdział IX 

Jednostki organizacyjne Związku 

§ 60. 

Jednostkami organizacyjnymi Związku, mającymi osobowość prawną są: 

1. Główna Świątynia Wu Bong Sa – Warszawski Ośrodek Zen, 
2. ośrodki zen; 
3. grupy zen. 

§ 61. 

1. Rada Sanghi może również powołać uchwałą według swojego uznania inne 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej albo posiadające 
osobowością prawną. 

2. W przypadku powołania nowej jednostki organizacyjnej Zarząd Związku: 
a. umieszcza na stronie internetowej informacje o powołaniu danej jednostki, 
b. organizuje ewentualne przystępowanie członków do danej jednostki 

organizacyjnej do momentu powołania organów jednostki organizacyjnej; 
c. organizuje i udziela pomocy w zakresie powołania organów jednostki 

organizacyjnej; 
d. udziela innej pomocy wskazanej w uchwale Rady Sanghi. 

W przypadku powołania nowej jednostki organizacyjnej określonych statutem 
wymogów związanych z okresem odprowadzania składek, który uprawnia do 
głosowania nie stosuje się. 

§ 62. 

Jednostki organizacyjne mogą ustanawiać składki na potrzeby ich działalności. Jednostki 
organizacyjne realizują cele opisane w § 7 statutu jak również:  

1. prowadzą działalność wychowawczą i edukacyjną w zakresie przeciwdziałania 
uprzedzeniom i dyskryminacji na tle kulturowym i religijnym, 

2. prowadzą działalność wychowawczą i edukacyjną w zakresie rozwoju świadomości na 
temat nauczania Zen oraz kulturowego tła jego funkcjonowania, wśród mieszkańców 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wśród społeczności lokalnych,  

3. prowadzą działalność kulturalną polegającą na wspieraniu wymiany kulturowej i religijnej 
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, państwami należącymi do Unii Europejskiej, a także 
krajami Dalekiego Wschodu, w szczególności z Republiką Korei, i prowadzą w tym 
zakresie działalność edukacyjną. 

§ 63. 

W przypadku jakichkolwiek braków personalnych uniemożliwiających albo znacznie 
utrudniających dokonywanie wyborów na funkcje w jednostkach organizacyjnych 
Zarząd Związku organizuje właściwe wybory zgodnie z pozostałymi wymogami 
określonymi statutem. W szczególności w przedmiotowym zakresie Zarząd Związku 
może udzielać upoważnień innym podmiotom do organizowania wyborów. 
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Rozdział X 

Główna Świątynia Wu Bong Sa – Warszawski Ośrodek Zen 

§ 64. 

Główna Świątynia Wu Bong Sa - Warszawski Ośrodek Zen (zwana dalej GS-WOZ): 

1. zarządza nieodpłatnie nieruchomością przy ul. Małowiejskiej 24 w Warszawie, dla 
której księgę wieczystą o numerze WA6M/00003039/2 prowadzi Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych, działka ewidencyjna nr 
10, obręb 3/12/83 oraz nieruchomością przy ul. Małowiejskiej 22 w Warszawie, dla 
której księgę wieczystą o numerze WA6M/00003038/5 prowadzi Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych, działka ewidencyjna nr 9, 
obręb 3/12/83. 

2. zrzesza członków SZKU którzy zdeklarowali przynależność do GS-WOZ (zwani 
dalej członkami GS-WOZ); 

3. organizuje praktyki na terenie nieruchomości opisanej w ust. 1 powyżej jak również 
w innych wybranych przez siebie miejscach na terenie Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 65. 

GS-WOZ działa na zasadach określonych w Regulaminie Głównej Świątyni Wu Bong 
Sa uchwalanym przez Radę Sanghi w oparciu o projekt Opata GS-WOZ. Przed 
uchwaleniem projekt jest konsultowany z Europejską Grupą Nauczycieli. 

§ 66. 

GS-WOZ posiada następujące organy: 

1. Opat Głównej Świątyni Wu Bong Sa - Warszawskiego Ośrodka Zen; 
2. Nauczyciel Prowadzący. 

§ 67. 

1. Członkowie GS-WOZ proponują kandydata na Opata GS-WOZ w drodze wyborów 
na 4-letnią kadencję na poniżej przedstawionych zasadach: 
a. wybory organizuje Opat GS-WOZ; 
b. ogłoszenie o przeprowadzaniu wyborów jest umieszczane na tablicy ogłoszeń 

GS-WOZ na co najmniej miesiąc przed dniem wyborów; 
c. kandydatem na Opata GS-WOZ może być każdy z członków Związku, który 

zadeklaruje zamieszkanie w Głównej Świątyni Wu Bong Sa na czas 
sprawowania funkcji; 

d. w głosowaniu dotyczącym wyboru Opata biorą udział członkowie GS-WOZ 
Każdy z członków ma jeden głos; 

e. ogłoszenie o przeprowadzeniu wyborów zawiera wskazanie dnia, godziny 
i miejsca przeprowadzenia wyborów. Wybory przeprowadza się w dniu 
urzędowo wolnym od pracy; 

f. Opatem GS-WOZ zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów osób 
biorących udział w głosowaniu; 

g. biorący udział w głosowaniu powołują komisję skrutacyjną, która liczy głosy 
i sprawuje nadzór nad prawidłowością wyborów; 
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h. głosowanie jest tajne, Opat GS-WOZ zapewnia warunki dla tajności 
i anonimowości głosowania; 

i. w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej 
największej ilości głosów przeprowadza się dodatkową turę wyborów 
obejmującą jedynie kandydatów, którzy uzyskali równą najwyższą ilość głosów; 

j. Opat GS-WOZ sporządza protokół wyborów zawierający informacje o liczbie 
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i o wyniku wyborów; 

k. w przypadku braku rozstrzygnięcia w drugiej turze wyborów lub braku podjęcia 
przez biorących w wyborach czynności w zakresie wyboru Opata GS-WOZ, 
dotychczasowy Opat GS-WOZ ma obowiązek zorganizować ponowne wybory 
celem wyłonienia Opata GS-WOZ. 

2. Zaproponowany w drodze wyborów kandydat na Opata GS-WOZ jest powoływany 
przez Nauczyciela Prowadzącego i Radę Sanghi. W razie braku powołania 
przeprowadzane są ponowne wybory.   

3. Nauczyciel Prowadzący może odwołać Opata GS-WOZ według własnego 
uznania. W takim przypadku członkowie GS-WOZ wybierają nowego Opata GS-
WOZ zgodnie ust. 1. 

§ 68. 

1. Opat GS-WOZ reprezentuje samodzielnie we wszystkich sprawach GS-WOZ 
i prowadzi sprawy GS-WOZ. 

2. Działania Opata GS-WOZ nadzoruje Zarząd Związku. 

§ 69. 

GS-WOZ posiada nauczyciela prowadzącego będącego Mistrzem Zen albo Mistrzem 
Dharmy powoływanego przez Zarząd Europejskiej Szkoły Zen Kwan Um 
i Europejskiego Głównego Nauczyciela oraz zaproponowanego przez członków GS-
WOZ w drodze wyborów na czas nieokreślony. W razie braku powołania 
przeprowadzane są ponowne wybory. 

 

Rozdział XI 

Ośrodki Zen i Grupy Zen 

§ 70. 

Organem Ośrodka Zen jest Opat Ośrodka Zen i Nauczyciel Prowadzący Ośrodek Zen. 

§ 71. 

Organem Grupy Zen jest Kierownik Grupy Zen i Nauczyciel Prowadzący Grupę Zen. 

§ 72. 

Ośrodki i Grupy Zen: 

1. organizują praktyki na określonym uchwałą Rady Sanghi obszarze działania; 
2. prowadzą miejsca praktyki i spotkań członków Związku; 
3. zrzeszają członków związku którzy zdeklarowali przynależność do nich. 

§ 73. 
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Ośrodek Zen reprezentuje Opat Ośrodka Zen. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka 
Zen składa samodzielnie Opat Ośrodka Zen. 

§ 74. 

Opat Ośrodka Zen prowadzi sprawy Ośrodka i może powoływać w tym zakresie osoby 
na konieczne funkcje. 

§ 75. 

Grupę Zen reprezentuje Kierownik Grupy Zen. Oświadczenia woli w imieniu Grupy Zen 
składa samodzielnie Kierownik Grupy Zen. 

§ 76. 

Kierownik Grupy Zen prowadzi sprawy Grupy i może powoływać w tym zakresie osoby 
na konieczne funkcje. 

§ 77. 

1 Opat Ośrodka Zen lub Kierownik Grupy Zen wybierany jest w wyborach na 4-
letnią kadencję zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.  

2 W wyborach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zadeklarowały własną 
przynależność do danego Ośrodka Zen (członkowie Ośrodka Zen) lub Grupy Zen 
oraz przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających wybory regularnie i 
prawidłowo odprowadzały składki na jego rzecz lub na rzecz Szkoły. Nie można 
zadeklarować równocześnie przynależności do więcej niż jednego Ośrodka Zen 
albo Grupy Zen; 

3 Każda osoba uprawniona do udziału w wyborach ma prawo zgłosić swoją 
kandydaturę Nauczycielowi Prowadzącemu Ośrodek Zen lub Grupę Zen poprzez 
Opata Ośrodka Zen lub Kierownika Grupy Zen. Po zaakceptowaniu kandydatury 
przez Nauczyciela prowadzącego osoba staje się kandydatem na Opata Ośrodka 
Zen lub Kierownik Grupy Zen.  

4 Wyboru Opata Ośrodka Zen lub Kierownika Ośrodka Zen dokonuje się spośród 
kandydatów na te funkcje. 

5 Każdej z osób uprawnionych do brania udziału w wyborach przysługuje jeden 
głos.  

6 Głosowanie jest tajne, Opat Ośrodka Zen albo Kierownik Grupy Zen zapewnia 
warunki dla tajności i anonimowości głosowania. 

7 Opatem Ośrodka Zen lub Kierownikiem Grupy Zen zostaje kandydat, który 
uzyskał największą ilość głosów osób biorących udział w głosowaniu. 

8 Regulamin określający szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów Opata 
Ośrodka Zen albo Kierownika Grupy Zen ustala odpowiednio Opat Ośrodka Zen 
lub Kierownik Grupy Zen w porozumieniu z Nauczycielem Prowadzącym 
Ośrodek Zen albo Nauczycielem Prowadzącym Grupę Zen. Regulamin nie może 
naruszać zasad podanych powyżej. 

§ 78. 

1. Nauczyciel Prowadzący może odwołać Opata Ośrodka Zen lub Kierownika 
Grupy Zen według własnego uznania. W takim przypadku członkowie danej 
jednostki organizacyjnej wybierają nowego Opata albo Kierownika zgodnie z § 
77. 
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2. W przypadku nieobsadzenia  funkcji Opata Ośrodka Zen lub Kierownika Grupy 
Zen (w szczególności z powodu śmierci Opata Ośrodka Zen albo Kierownika 
Grupy, jego rezygnacji, braku kandydatów na te funkcje) do momentu 
skutecznego wyboru nowego Opata Ośrodka Zen albo Kierownika Grupy Zen te 
funkcje pełni odpowiednio  Nauczyciel Prowadzący Ośrodka Zen albo Nauczyciel 
Prowadzący Grupy Zen. Nauczyciel Prowadzący jest zobowiązany 
przeprowadzać co najmniej raz w roku wybory na nieobsadzoną funkcję aż do 
momentu skutecznego powołania nowego Opata Ośrodka Zen lub Kierownika 
Grupy Zen. 

§ 79. 

1. Opaci Ośrodków Zen oraz Kierownicy Grup Zen reprezentują samodzielnie 
jednostki organizacyjne, na których czele stoją w sprawach zwykłego zarządu. W 
sprawach przekraczających zwykły zarząd ich czynności wymagają zgody 
Nauczyciela Prowadzącego pod rygorem nieważności. 

2. W razie wątpliwości, w odniesieniu do czynności jednostek organizacyjnych 
Związku, za czynności przekraczające zwykły zarząd poczytuje się: 
a. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości; 
b. rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia 

o wartości przewyższającej 12.000,00 zł. W przypadku o świadczeń 
charakterze okresowym łączna wartość świadczeń nie może przekraczać  
144.000,00 zł. 

§ 80.  

Nauczycielem Prowadzącym jest Mistrz Zen albo Mistrz Dharmy powołany przez 
Zarząd (Board of Trustees) oraz Głównego Mistrza Zen Europejskiej Szkoły Zen Kwan 
Um (EuropeanHead Zen Master) oraz zaproponowany przez członków Ośrodka Zen 
lub Grupy Zen. Zaproponowanie Nauczyciela prowadzącego przez członków 
następuje na drodze głosowania. W zakresie organizacji głosowania § 30 stosuje się 
odpowiednio. 

 

 

Rozdział XII 

Źródła finansowania Związku i jego jednostek organizacyjnych 

§ 81. 

Majątek związku może pochodzić z następujących źródeł: 

1. wpisowego i składek członkowskich; 
2. darowizn, datków, ofiar i innych form nieodpłatnych przysporzeń; 
3. niegospodarczej działalności statutowej; 
4. działalności gospodarczej, o ile jest ona prowadzona. 

§ 82. 

Na mocy uchwały Rady Sanghi Związek oraz jego jednostki organizacyjne mogą 
prowadzić działalność gospodarczą. 
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§ 83. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Związek lub jednostka 
organizacyjna muszą powołać księgowego lub zlecić prowadzenie księgowości 
zewnętrznemu podmiotowi. 

 

 

 

 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

§ 84. 

Rozwiązanie Związku następuje w wyniku uchwały Rady Sanghi na zasadach 
i w trybie § 35 i § 38 Statutu przy uwzględnieniu § 56 - § 59. 

§ 85. 

W razie zniesienia lub rozwiązania jednostki organizacyjnej Związku jej majątek 
przechodzi do jednostki nadrzędnej. 

§ 86. 

W przypadku rozwiązania Związku lub utraty powodów, dla których Związek powinien 
być uprzywilejowany podatkowo, o przeznaczeniu majątku i sposobie postępowania z 
dokumentacją Związku zadecyduje ostatnie posiedzenie Rady Sanghi zgodnie z 
poniższymi regułami: 

1. W przypadku rozwiązania Związku, jego podstawowe fundusze zostaną 
przekazane do legalnej korporacji zgodnie z prawem publicznym lub do innej 
uprzywilejowanej podatkowo korporacji na użytek rozwoju religijnego. 

2. Decyzja o losach funduszy kapitałowych i innych aktywów Związku może zostać 
podjęta tylko po uzyskaniu zgody organów skarbowych. 


