TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI
pod nazwą "Theravada" z dn. 
10 maja 2015 
r.
Wstęp
Theravāda (wymowa — mniej więcej — "teraWAda"), "Doktryna Starszych", jest szkołą
buddyzmu, która czerpie swoje duchowe inspiracje z Tipiṭaki lub kanonu palijskiego, która
zawiera, powszechnym zdaniem uczniów, najwcześniejsze zapiski nauczania Buddhy.
Przez wiele stuleci Theravāda była dominującą religią kontynentalnej części Azji
Południowowschodniej (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 PESEL 80070200058 i
 Wojciecha Czypickiego ur. w Szczecinie PESEL 80111603390
 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.
2.
3.
4.

Fundacja posiada osobowość prawną.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
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.
§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
Fundacja jest organizacją nonprofit i realizuje swoje poprzez następujące działania o
charakterze niedochodowym:
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 o charakterze niedochodowym związane z filmem i przemysłem wideo, w tym
wspieranie produkcji filmów i nagrań wideo

4) przygotowanie, tłumaczenie, wydawanie i dotowanie pozycji wydawniczych o
charakterze niedochodowym, w tym periodyków, poświęconych tematyce Theravadyjskiej.
5) uczestniczenie, organizowanie i współorganizowanie nie mających charakteru
dochodowego: 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,
7) nie mające charakteru dochodowego prowadzenie kursów językowych, kształcenie i
wspieranie tłumaczy nauk buddyzmu Theravady z języków pali, angielskiego oraz języków
krajów Theravady,
8) nie mające charakteru dochodowego 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 nie mających charakteru dochodowego 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 nie mających charakteru dochodowego: 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 niedochodowych ośrodków o charakterze medytacyjnym lub/i naukowym.

§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.

§ 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) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
b) Fundatorzy.
2. Fundator może być członkiem Zarządu.
§ 18
uchylony
§ 19
uchylony
§ 20
uchylony
§ 21
uchylony
§ 22
uchylony
§ 23
uchylony
§ 24
uchylony
§ 25
uchylony

§ 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 Zarządu.
§ 27
1. Zarząd składa się od 1 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:
a) złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
b) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
5. Decyzję w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmują Fundatorzy.
6. Fundatorzy są zobowiązani do odwołania członka Zarządu, który złożył rezygnację z
udziału w pracach 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.
FUNDATORZY

