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POCZĄTKI SĄ NAJTRUDNIEJSZE
PIOTR JAGODZIŃSKI

Nic co jest wartościowe nie przychodzi łatwo. Przekonaliśmy się o tym, ja i Wojtek, gdy 
zakładaliśmy  Fundację  „Theravada”  w  sądzie  w  Warszawie.  Sam  pomysł  powstał  w  trakcie 
odosobnienia Tajskiej nauczycielki Abhidhammy w Polsce. Chcieliśmy stworzyć pewien podmiot 
prawny,  który  byłby  początkiem  Theravady  w  Polsce.  Personalnie  bardzo  nie  chciałem  by 
Theravada  była  kościołem,  związkiem  wyznaniowym,  częścią  organizacji,  czy  mówiąc  znaną 
nomenklaturą  –  plebanią.  Były  takie  propozycje  i  rozmowy  znacznie  wcześniej  (np.  z  Misją 
Buddyjską), natomiast nie wyobrażałem sobie siebie jako proboszcza, ani kogokolwiek kto chciałby 
kimś takim zostać. 

Fundacja była według nas dobrym pomysłem. Zdecydowaliśmy się na taką a nie inną formę 
– a także na to by fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy 
(KRS) w Warszawie w 2013 stał się naszą mekką, wracaliśmy tam z pielgrzymkami, z teczkami 
wypełnionymi papierami do podpisania. Działo się tak dlatego, ponieważ sąd dostrzegał w naszym 
wniosku błędy.  Pierwsze złożenie papierów odbyło się 18 marca 2013 – drugie 25 kwietnia aż 
wreszcie po trzecim razie dostaliśmy zawiadomienie 10 czerwca 2013, że Fundacja „Theravada” z 
numerem 0000464215 została wpisana do rejestru. Oczywiście oznaczało to, że musimy podwoić 
nasze wysiłki,  by zdobyć kolejne numery (Regon, NIP) oraz założyć konto bankowe (w banku 
BGŻ) i kilka innych formalności. 

W  sobotę  13-go  lipca  odbyło  się  pierwsze  spotkanie  Rady  Programowej  Fundacji 
„Theravada” wraz zaproszonymi gośćmi. Skoncentrowaliśmy się na planach fundacji na najbliższe 
miesiące.  Plany  były  ambitne:  zaproszenie  zagranicznego  nauczyciela,  kontakt  z  azjatyckimi 
diasporami w Polsce,  stworzenie glosariusza, będącego fundamentem dla wszystkich tłumaczeń, 
pomysł  stworzenia  strony,  która  stanowiłaby  wprowadzenie  do  nauk  Buddhy.  Nie  udało  się 
zrealizować  do  tej  pory  większości  z  tej  listy,  prawdopodobnie  z  braku  czasu  osób  w  to 
zaangażowanych.  Natomiast  plany  te  są  nadal  aktualne  i  otwarte.  Więcej  na  ten  temat  w 
aktualnościach. 

Ważne  jest  to,  że  początki  są  najtrudniejsze.  Dlatego  należy  być  bardzo  ostrożnym  w 
pierwszych stadiach rozwoju fundacji, ale też rozwoju Theravady w Polsce. Plany powinny być 
ambitne, ale nie można załamywać rąk, gdy się nie spełnią, bo to całkiem naturalne. Chociażby, 
patrząc z perspektywy czasu – jesteśmy blisko zaproszenia zagranicznego nauczyciela do Polski, 
kontakt z diasporami nie jest zaawansowany, ale staramy się w różnoraki sposób i nadal będziemy. 
Zatem należy brać poprawkę na rzeczywistość, ale warto też odnotować, że dajemy radę, może nie 
tak szybko i ambitnie, ale zawsze... 

To czego będziemy potrzebowali  to  ludzi,  osób zaangażowanych  w rozwój  Dhammy w 
Polsce.  Oczywiście  będziemy  (już  jesteśmy)  bombardowani  pomysłami  przez  polskich 
theravadinów – co Fundacja powinna zrobić, co zbudować, etc. Oczywiście pomysły te są bardziej 
lub mniej realne, ale staramy się przyjmować postawę Ajahn Brahma, który mówił, że każdego kto 
przychodzi do niego z pomysłem zachęca do pracy słowami: „ty wymyśliłeś, ty rób”. Oczywiście 
sami też sporo robimy, o czym można poczytać w aktualnościach. Dlatego też często nie będziemy 
w  stanie  zaangażować  się  w  projekty,  które  zostaną  wymyślone  przez  osoby  chcące  pomóc. 
Fundacja  dlatego  też  jest  dobrym  wyborem,  ponieważ  w  przeciwieństwie  do  kościoła,  ma  za 
zadanie  aktywować w ludziach  motywację  do  działania  na  cele  społeczne,  do  bezinteresownej 
pomocy, do samodzielności w działaniu. 

Jesteśmy i będziemy wdzięczni wszystkim osobom, które pomogły nam w początkowych 
stadiach  zakładania  fundacji,  wszystkim  którzy  dali  nam  dobre  rady,  podzielili  się 
doświadczeniami,  okazali  przychylność  w  ten  czy  inny  sposób,  przymknęli  oko  na  nasze 
niedoskonałości,  wierzyli  w nas  i  ufali,  że  damy sobie radę.  Postaramy się  ich wszystkich  nie 
zawieść i podwoimy wysiłki by Theravada i Dhamma Buddhy mogła się rozwijać w Polsce bez 
przeszkód.    



THERAVADA JEST TYLKO JEDNA?
WOJCIECH CZYPICKI

Zakłdając  fundację  od  początku  zdawaliśmy  sobie  sprawę  z  problemu,  który  trapi 
środowisko theravadinów (i nie tylko) w Polsce (i nie tylko). Tym problemem są podziały na grupy 
podążające  za  naukami  poszczególnych  nauczycieli,  odnoszące  się  z  obojętnością,  a  czasami 
niechęcią  do  innych  nauczycieli  lub  tradycji.  To  przywodzi  na  myśl  doskonałą  scenę  z  filmu 
„Żywot Briana” (dziejącego się w okupowanej przez Rzymian Judei), gdzie przedstawiciele dwóch 
grup: Ruchu Wolnej Galilei oraz Narodowego Frontu Judei kłócą się o to, kto ma porwać żonę 
Piłata.  Gdy  dochodzi  już  do  rękoczynów,  tytułowy  Brian  zauważa,  że  powinni  walczyć  ze 
wspólnym wrogiem. Z Judejskim Frontem Narodowym?! - odpowiedź, jednego z konspiratorów 
dobrze  pokazuje  istotę  problemu.  Często  jako  wroga,  konkurencję  czy  zagrożenie  traktujemy 
właśnie tych, z którymi powinniśmy najmocniej współpracować.

Chcemy  uniknąć  „konkurencji”  zarówno 
między  różnymi  nauczycielami   tradycjami 
Theravady  jak  i  między  fundacją,  a  innymi 
grupami buddyjskimi.  Będziemy wspierać różne 
przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że dzięki temu 
w  Polsce  będziemy  mieli  nie  tylko  jedną 
Theravadę,  ale  kilka  (grup).  Od  tradycji  leśnej 
przez  studiowanie  Abhidhammy  do 
kontrowersyjnych  interpretacji  sutt  przez 
Stephana  Batchelor'a  –  każde  podejście,  które 
przyczynia  się  do  zrozumienia  Dhammy 
wygłoszonej przez Buddhę uznajemy za cenne i 
warte wspierania. 

Alternatywą może być oczywiście walka między Theravadyjskim Frontem Lasy Polskie i 
Palijską Grupą Uniwersytecką oraz  Polskim Ruchem Abhidhammicznym (który jak Judejski Front 
Narodowy,  może  się  okazać  organizacją  jednoosobową),  ale  to  już  znamy...  
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AKTUALNOŚCI

1. FUNDACJA „THERAVADA”

• Założenie Fundacji „Theravada” - wpis do KRS (dnia 29.05.2013) pod numerem 
0000464215 na czas nieoznaczony. Skład zarządu fundacji: Piotr Jagodziński, Wojciech 
Czypicki, skład Rady Programowej: Paweł Głogowski, Tomasz Roksela, Robert Jóźwiak.

• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 146715622  (data: 14.06.2013)
• Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej: 5223006901 (data: 24.06.2013)
• Medytacje w Warszawie – co tydzień spotykamy się aby wspólnie praktykować uważność 

oddechu według Ānāpānasati Sutty oraz podyskutować o praktyce i Dhammie. Dla osób 
spoza Warszawy, które chcą aby takie medytacje odbywały się w ich miastach oferujemy 
wsparcie merytoryczne i ogłoszenie wydarzenia na naszych stronach.

• rozmowy z Ajahnem Sujato, wysłanie zaproszenia do Ajahn Brahma. Ze względu na 
fizyczną odległość i napięty harmonogram czcigodnych mnichów, nie ma sensu 
organizować ich wizyty tylko w jednym kraju w Europie. Mamy kontakt z grupami w 
Niemczech oraz  Norwegii i dążymy do tego aby następne wizyty w Europie uwzględniały 
również Polskę.  

• Początek współpracy ze Studiem Astropsychologii – fundacja dostała dwie książki, które 
zrecenzowała i opublikowała na portalu Sasana.pl. Sami będąc zwolennikami podejścia 
„Dhamma-dana”, czyli dostępu do Dhammy w postaci książek i innych publikacji 
opłacanych z darowizn a nie ceny, dostrzegamy ograniczenia tego modelu. Chcąc dotrzeć do 
szerokiego grona odbiorców będziemy współpracować z wydawnictwami, które mają 
doświadczenie i chęć wydawania książek o tematyce theravadyjskiej. 

• Wizyta w grudniu 2013 w Łazach pod Warszawą na budowie nowej świątyni buddyjskiej, 
finansowanej przez Wietnamczyków mieszkających w Polsce i zagranicą. Fotorelacja na 
podstronie Theravady na Facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.550152658412733.1073741827.392626874165313&type=1

• Cesja portalu Sasana.pl na rzecz Fundacji „Theravada”
• 19 stycznia 2014 – wizyta Phra Ajarn Nuanchan'a na coniedzielnych medytacjach w 

Pracowni Psychologicznej Pepe w Warszawie. Fotorelacja: 
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.562708130490519.1073741829.392626874165313&type=1

2. PORTAL SASANA.PL

• Stworzenie nowego wyglądu strony (czcionka, nowy wygląd czytelni), stworzenie nowych 
działów (filmy, książki), opublikowanie wielu tłumaczeń artykułów i filmów z Youtube, 
które można śledzić chronologicznie na podstronie Sasany na Facebooku 
(https://www.facebook.com/SasanaPL) 

• Kanał Sasany na youtube dostaje ostrzeżenie i zmianę statusu reputacji po tym jak 
opublikowany zostaje film BBC „Buddyzm w Indiach – Potęga idei” - obecnie film jest 
niedostępny. 

• Stworzenie komiksu „Bracia Yin&Yang” na rzecz Stowarzyszenia Przebudzeni, dzięki 
pomocy Pauliny (grafika)

• Stworzenie profilu i opublikowanie książek w PDF-ach na ISSUU 
(http://issuu.com/sasana.pl/stacks/df14a1e7097c4f93aea1f47b629b526f)

• Projekt tworzenia plików epub i mobi. Ogromna pomoc Sławka i Krzysztofa. Stworzenie 
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manuala – podręcznika do tworzenia plików. Przy okazji zmiany i korekty w artykułach. 
Więcej na końcu tej podstrony: http://sasana.wikidot.com/w-trakcie-tlumaczenia 

• Stworzenie działu Sasana2 w którym publikowane są hasła słownika chińskich terminów 
buddyjskich (http://chinski.wikidot.com/)  

• W niedługim czasie planujemy wydanie dwóch książek w PDF-ach, do darmowej 
dystrybucji: „Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki” B. Bodhiego oraz „Krok po kroku” 
Ghosanandy. 

3. ODOSOBNIENIE

• Od 10 do 12 stycznia 2014  r. odbyło się pierwsze odosobnienie Fundacji „Theravada”. 
Porozumieliśmy się ze Związkiem Buddystów Zen „Bodhidharma” odnośnie wynajęcia na 
ten okres ośrodka przy ulicy Filmowej w Warszawie. Opublikowaliśmy ogłoszenie odnośnie 
odosobnienia 2 grudnia 2013 roku. Planowaliśmy wstępnie przyjęcie 15 osób na kurs. W 
przeciągu dwóch dni zgłosiło się znacznie więcej osób niż miejsc, musieliśmy zapisywać 
chętne osoby na listę rezerwową. Odpowiadaliśmy na zgłoszenia wysyłając trzy pliki w 
załącznikach: „Wprowadzenie do medytacji”, „Ankietę zgłoszeniową” oraz „Regulamin”. 
Ostatecznie przybyło 13 uczestników. Praktykowaliśmy i studiowaliśmy Ānāpānasati Suttę. 
Dziękujemy naszym gospodarzom za ciepłe przyjęcie, przepyszne posiłki i przyjemną 
atmosferę w trakcie odosobnienia. Wszystkie osoby uczestniczące w odosobnieniu 
zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami odnośnie kursu, 
przesyłając je na adres mailowy redakcji: theravada.pl@gmail.com 

• Planujemy kolejne odosobnienia, o których poniżej.

mailto:theravada.pl@gmail.com
http://chinski.wikidot.com/
http://sasana.wikidot.com/w-trakcie-tlumaczenia


TYGRYSIE SERCA
Film dokumentalny o Tajskiej Tradycji Leśnej (development). Celem wyprawy, o której wsparcie prosimy, jest zebranie materiału i 

stworzenie 15-minutowego filmu oraz reportażu prasowego o Tajskiej Tradycji Leśnej. Film będzie dostępny dla każdego na YouTube.

 
Człowiek przetrzebił dżungle nie tylko w Amazonii, ale także w takich krajach jak Tajlandia 

czy  Laos,  gdzie  służyła  ona  mnichom  z  Tajskiej  Tradycji  Leśnej  jako  miejsce  duchowego 
schronienia i badań nad umysłem. Mnisi tej tradycji od lat zajmowali to środowisko. Mieszkali i  
medytowali w lasach, opiekowali się otoczeniem, jednocześnie uwalniając swój umysł od skaz i 
złudzeń. Ich świat ginie razem z drzewami wokół nich, oraz słabnącym wsparciem społeczeństwa, 
zainteresowanego bogaceniem się. 

Theravada to jedyny i najdłużej istniejący odłam buddyzmu spośród wszystkich osiemnastu 
wczesnych  szkół  buddyjskich.  Tradycja  ta  dominuje  obecnie  na  Sri  Lance,  w  Birmie,  Laosie, 
Kambodży  i  Tajlandii.  Wkrótce  możemy  stracić  najcenniejsze  być  może  nauki  ze  swojego 
dziedzictwa  jak  też  zachowane  metody radzenia  sobie  z  cierpieniem oraz  ścieżki  wiodącej  do 
wyzwolenia.

Tajscy mnisi nie są „niewinnymi 
barbarzyńcami”,  Indianami  z  dżungli 
amazońskiej.  Przeciwnie,  to 
intelektualna  elita  kraju.  Nie  będą 
krzyczeć w mediach,  protestować na 
ulicach,  nie  będą  praktykować 
samospaleń.  Są  na  drodze  do 
odpuszczenia  świata,  do  całkowitej 
Nibbany,  Nieuwiązania.  Mając 
ogromne  współczucie  do  wszystkich 
istot, z chęcią podzieliliby się swoimi 
wglądami  i  metodami  –  ale  zaczyna 
brakować  tych,  którzy  chcieliby  ich 
słuchać. Są świadomi, że wszystko co 
powstaje musi zaniknąć, że świat woli 

gonić  za  przyjemnościami,  angażować  się  w  wojny  i  rywalizację,  folgować  sobie  w  błogiej 
niewiedzy. Czy jest ktoś kto chciałby ich jeszcze usłyszeć?

Marcin Fabjański wraz z Fundacją Filmową Wonderwoods i przy współpracy z Fundacją 
„Theravada”  zamierza  odnaleźć  ostatnich  legendarnych  mistrzów,  schowanych  w  niedostępnej 
dżungli,  porozmawiać  z  nimi,  medytować  według  ich  instrukcji.  Efektem tego  rekonesansu  w 
nieznanym terenie będzie kilkunastominutowy film na Youtube. W roku  2015 roku gdy twórcy 
uzbierają  wystarczającą  ilość  środków,  zaczną  zdjęcia  do  pełnometrażowego  filmu 
dokumentalnego.   

Obecnie  trwa  kampania  na  największym 
polskim  portalu  crowdfundingowym 
Polakpotrafi.pl by zebrać skromną sumę pieniędzy 
potrzebną  na  podstawowe  wydatki:  tłumacza  z 
Tajskiego,  przejazdy  w  Tajlandii,  uzupełnienie 
sprzętu, etc. Jeśli się powiedzie, Polacy poznają po 
raz pierwszy duchowych bohaterów medytujących 
w naturze wśród dzikich zwierząt, których najlepiej 
przedstawia tytuł projektu - „Tygrysie Serca”.  

Zobacz: http://polakpotrafi.pl/projekt/tygrysie-serca  

http://polakpotrafi.pl/projekt/tygrysie-serca


ODOSOBNIENIE Z AJAHNEM DHAMMANANDO
MAŁGORZATA GORZAŁCZANA

W tradycji  Theravady, mnisi  i mniszki co roku odbywają odosobnienie pory deszczowej 
zwane Vassa, według tradycji ustanowionej przez samego Buddhę Sakyamuniego. Niestety świeccy 
wyznawcy ze względu na swe obowiązki nie są w stanie poświecić tyle czasu na medytację. Dbając  
o rozwój ich praktyki organizuje się  krótsze,  przeważnie 10-dniowe odosobnienia medytacyjne 
kilka razy w roku.  

Jako  organizacja  buddyjska  postanowiliśmy zorganizować  takie  odosobnienie  i  zaprosić 
mnicha,  który mógłby je poprowadzić i  nauczać Dhammy w tradycyjny sposób. Oficjalnie pod 
koniec  zeszłego roku wysłaliśmy zaproszenie  do Amaravati,  największego klasztoru  w tradycji 
Theravady  w  Wielkiej  Brytanii.  Na  nasze  zaproszenie  odpowiedział  Ajahn   Dhammanando, 
nauczyciel  który  jest  bhikkhu  (wyświęconym  mnichem)  od  ponad  20  lat,  praktykującym  w 
klasztorach na całym świecie.

Czcigodny Ajahn  Dhammanando  urodził  się  roku 1951 w 
południowym  Londynie  gdzie  dorastał.  Wyższe  wykształcenie  z 
języka  angielskiego  i  historii  uzyskał  na  Keele  University  w 
Staffordshire. Po studiach wyjechał jako woluntariusz do Tajlandii, 
pracując  w  organizacji  walczącej  z  biedą.  Tam  zetknął  się  z 
buddyzmem i tak zaczęła się jego trwająca kilkadziesiąt lat podróż 
na Ścieżce.  

Jesteśmy  bardzo  szczęśliwi  że  w  tym  roku  (2014)  w 
październiku w Polsce odbędzie się odosobnienie, które poprowadzi 
Ajahn Dhammanando,  mamy nadzieję że będzie to jedno z wielu 
odosobnień jakie nastąpią. Więcej o nim można poczytać na stronie 
Amaravati: http://www.amaravati.org/about_us/article/1082 

Potrzebujemy  pomocy  z  organizacją 
odosobnienia.  Na  ten  moment  szukamy  miejsca 
gdzie odosobnienie mogłoby się odbyć. Jeśli znacie 
ciche, przyjazne miejsca, które mogłyby pomieścić 
około  30  medytujących  -  napiszcie  na  maila: 
theravada.pl@gmail.com  

mailto:theravada.pl@gmail.com
http://www.amaravati.org/about_us/article/1082


STATUT FUNDACJI

Poniżej publikujemy pełny statut Fundacji „Theravada”. Pojawia się on tylko w pierwszym 
numerze newslettera – w kolejnych numerach będziemy przesyłać tylko link do pełnego tekstu 
statutu: https://docs.google.com/file/d/0Bw9cQ_MRrh87UEp6RFFwZlkyU0E/preview 

STATUT FUNDACJI
pod nazwą "Theravada"

Wstęp

Theravāda (wymowa — mniej więcej — "tera-WA-da"), "Doktryna Starszych", jest szkołą 
buddyzmu, która czerpie swoje duchowe inspiracje z Tipi aki lub kanonu palijskiego, która zawiera,ṭ  
powszechnym zdaniem uczniów, najwcześniejsze zapiski nauczania Buddhy. Przez wiele stuleci 
Theravāda była dominującą religią kontynentalnej części Azji Południowo-wschodniej (Tajlandia, 
Birma, Kambodża, Laos) i Sri Lanki. Dziś liczba wyznawców Theravādy na świecie przekracza 100 
milionów. Przez ostatnie kilka dekad Theravāda zaczęła zakorzeniać się na zachodzie.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Theravada" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- Piotra Jagodzińskiego ur. w Warszawie i

- Wojciecha Czypickiego ur. w Szczecinie 

- zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę 
Dąbrowską w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Żurawia 47/1 w dniu 06.03.2013, działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego 
Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami RP.

https://docs.google.com/file/d/0Bw9cQ_MRrh87UEp6RFFwZlkyU0E/preview


§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. wyznań religijnych 
oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

§ 5

Fundacja używa pieczątek z danymi wskazującymi jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do 
realizacji celów fundacji.

Rozdział II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7 

Celem Fundacji jest :

1. Propagowanie wiedzy z zakresu buddyzmu Theravady
2. Umożliwienie osobom zainteresowanym buddyzmem Theravady zapoznanie się z naukami (w 

formie książek, filmów, wykładów etc) oraz podjęcia praktyk pod opieką kompetentnych 
nauczycieli (zarówno mnichów jak i świeckich nauczycieli). 

3. Ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia poprzez zapoznanie się naukami buddyzmu 
Theravady oraz technikami medytacji i relaksacji, umożliwiającymi zmniejszenie poziomu 
stresu oraz poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia

4. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie nauk buddyjskich, 
języków, kultury i sztuki krajów, których kultura i sztuka ukształtowała się pod wpływem 
Theravady: Tajlandia, Sri Lanka, Birma, Laos, Wietnam, Kambodża, Indie.

5. Integrowanie środowiska polskich buddystów Theravady.

§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Dotowanie produkcji i dystrybucji filmów o tematyce Theravadyjskiej, zwłaszcza filmów 
dokumentalnych oraz filmów zagranicznych o wysokich walorach artystycznych a także ich 
promocji w kraju i za granicą.

2) Organizowanie i finansowanie pokazów polskich i zagranicznych filmów w kraju i za 
granicą.

3) Działania związane z filmem i przemysłem wideo, w tym wspieranie produkcji filmów i 
nagrań wideo.

4) Przygotowanie, tłumaczenie, wydawanie i dotowanie pozycji wydawniczych, w tym 
periodyków, poświęconych tematyce Theravadyjskiej.

5) Uczestniczenie, organizowanie i współorganizowanie festiwali, przeglądów filmowych, 



seminariów, szkoleń, warsztatów, wystaw, jak też finansowanie konkursów o tematyce 
Theravadyjskiej a także finansowanie nagród w tych konkursach.

6) Promowanie wspieranych przez Fundację projektów m.in. przez przygotowanie i obsługę 
stron internetowych, działania marketingowe i inne.

7) Prowadzenie kursów językowych, kształcenie i wspieranie tłumaczy nauk buddyzmu 
Theravady z języków pali, angielskiego oraz języków krajów Theravady 

8) Wspieranie działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych poświęconych tematyce Theravadyjskiej.

9) Organizowanie i finansowanie wizyt nauczycieli i mnichów w tradycji Theravady.

10) Organizowanie i prowadzenie kursów medytacyjnych, odosobnień, wykładów.

11) Uczestniczenie przedstawicieli Fundacji w krajowych i międzynarodowych spotkaniach 
informacyjnych i seminariach dotyczących buddyzmu Theravady, jak też organizowanie takich 
spotkań w Polsce.

12) Organizowanie akcji informacyjnych, pokazów filmów, wykładów i odczytów promujących 
nauki buddyzmu Theravady jak również promocję kultury i sztuki krajów, których kultura i sztuka 
ukształtowała się pod wpływem buddyzmu Theravady

13) Wsparcie finansowe mnichów wyświęconych w tradycji Theravady.

14) Prowadzenie ośrodków o charakterze medytacyjnym lub/i naukowym.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Żadne z działań wymienionych w ust. 1 nie 
mogą mieć charakteru dochodowego.

§ 9

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie 
to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego finansowania przedsięwzięcia albo 
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 2.000,00 
zł /słownie: dwa tysiące złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Przychody Fundacji pochodzą z:



1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
4. przychodów ze zbiórek publicznych,
5. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
6. dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe 

Fundacji,
7. odpłatnej działalności statutowej.

§ 13

Wszelkie dochody (pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów) lub inne środki 
majątkowe przekazane Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli 
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji 
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, lub, w przypadku osób 
zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 25.000 USD, uzyskują 
tytuł Sponsora Fundacji.

2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 16

1. Majątek Fundacji służy realizacji celów statutowych.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
3. Środki uzyskane z działalności odpłatnej przeznaczone będą w całości na działalność Fundacji

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§ 17
1. Organami Fundacji są :

a) Rada Programowa, zwana dalej „Radą”,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

2. Fundator może być członkiem Rady lub Zarządu.

§ 18

1. Rada składa się od 3 do 15 członków.
2. Członków Rady powołują  na czas nieoznaczony Fundatorzy.



3. Członków Rady odwołują Fundatorzy lub Rada bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy członków Rady.

4. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz 

przewodniczy posiedzeniom Rady. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego 
swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady, upoważniony przez 
Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego 
pełni inny członek Rady, wskazany przez Radę.

§ 19

1. W granicach określonych w § 19 pkt. 1, Rada może za zgodą fundatorów podjąć uchwałę o 
poszerzeniu swego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) swoją działalnością przysporzyły Fundacji znacznych korzyści.

2. Osobę prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w 
Radzie jeden przedstawiciel.

§ 20

1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka 
Rady.

2. Rada odwołuje członka Rady zwykłą większością głosów w przypadku:
a) złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w 

pracach Rady,
b) nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c) zachowania nie licującego z godnością członka Rady.

§ 21

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na 6 miesięcy.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, 
Fundatora lub połowy członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W razie, 
gdy Przewodniczący nie może zwołać Rady, uprawnienie to przysługuje Zarządowi. Zarząd 
zwoła posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym. Do zwołania posiedzenia przez Zarząd stosuje się odpowiednio postanowienia 
punktów 3 i 4.

3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co 
najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.

4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie w 
sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie 
uwzględnionej w porządku obrad.

§ 22

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, 



przy obecności co najmniej dwóch członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady.

§ 23

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza grona członków Rady - z 
głosem doradczym.

§ 24

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w 
uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą 
działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.

§ 25

Do kompetencji Rady należy:

1. Funkcja doradcza odnośnie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
4. Wnioskowanie, do Fundatorów o dokonanie zmian w składzie Zarządu,

§ 26

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd:

a) podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji.

3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu 
samodzielnie.

4. W sprawach majątkowych powyżej kwoty dwudziestu tysięcy zł wymagany jest podpis Prezesa 
oraz innego członka zarządu działających łącznie.

§ 27

1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków - w tym Prezesa Zarządu, i powoływany jest na czas 
nieoznaczony przez Fundatorów.

2. Fundator może pełnić rolę członka Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatorów bądź z 

chwilą śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
5. złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
6. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
7. Decyzję w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmują Fundatorzy, na 



pisemny wniosek Rady. Fundatorzy nie są zobowiązani treścią takiego wniosku - z 
zastrzeżeniem ust. 6

8. Odwołanie członka Zarządu, który złożył rezygnację z udziału w pracach Zarządu nie wymaga 
wniosku Rady, a Fundatorzy są zobowiązani do odwołania tej osoby ze składu Zarządu. Uchwała 
o odwołaniu powinna zapaść niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu.

§ 28

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w 
obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu.

2. Jeżeli wszyscy członkowie zarządu wyrażą na to zgodę, głosowanie nad uchwałą może odbyć się 
w drodze pisemnej lub w drodze kurendy.

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentują 

Fundatorzy.

§ 29

1. Pierwszy skład wszystkich organów Fundacji ustalają Fundatorzy Piotr Jagodziński oraz 
Wojciech Czypicki powołując również Przewodniczących Rady oraz Prezesa Zarządu.

2. Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji podejmują uchwałę o likwidacji Fundacji oraz 
połączenia Fundacji z inną fundacją.

3. Zmiana Statutu może być dokonana przez Fundatorów.
4. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji. 
5. Zastrzeżone w Statucie kompetencje Fundatorów, w przypadku śmierci obydwu fundatorów, 

przechodzą na Zarząd fundacji, bez konieczności zmiany statutu. 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 31

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:
a) osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona;
b) wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji;

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Fundatorów stanowi inaczej.
§ 32

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok 
ubiegły.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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