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Statut Fundacji Kannon 

tekst jednolity z dn. 8 marca 2021 r. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Buddyjska Wspólnota Zen Kannon, wpisana do rejestru kościołów i innych związków 

wyznaniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, w dziale A, numer wpisu 32, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem 

notarialnym, spisanym w dniu 7 stycznia 2021 r. w Gdańsku fundację o nazwie: Fundacja 
Kannon, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może 

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Rozdział II. Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji 

§ 4 

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju praktyki buddyzmu zen sōtō, 

medytacji i uważności, a zwłaszcza działalności wyznaniowej, międzyreligijnej, społecznej, 

charytatywnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz medytujących 

osób praktykujących buddyzm, chrześcijaństwo lub inne religie oraz osób niewierzących w 

Polsce. 

§ 5 

Fundacja realizuje cele statutowe wspierając finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie osoby 

fizyczne lub organizacje i instytucje prowadzące działalność buddyjską w Polsce, w 

szczególności Fundatora, poprzez: 

a. wspieranie organizowania i organizowanie:  

i. sesji medytacji,  

ii. obrzędów religijnych,  

iii. grupowych sesji medytacyjnych w odosobnieniu,  

iv. nauczania indywidualnego,  

v. nauczania grupowego,  
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vi. warsztatów wprowadzających w praktykę medytacji, 

vii. wspólnej praktyki medytacji z osobami nie należącymi do Fundatora oraz 

z przedstawicielami innych religii,  

viii. wydarzeń oświatowych i kulturalnych związanych z buddyzmem; 

b. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach 

działania; 

c. najem lub zakup lokali do praktyki, ich modernizację i organizację bieżących 

napraw; 

d. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć o 

charakterze buddyjskim i medytacyjnym;  

e. udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej osobom lub wspólnotom 

prowadzącym lub zamierzającym prowadzić medytację; 

f. organizowanie działań wolontaryjnych związanych z praktyką medytacji; 

g. przyznawanie stypendiów osobom i wspólnotom praktykującym medytację; 

h. pozyskiwanie środków na praktykę medytacji w postaci organizowania zbiórek 

publicznych i ubiegania się o granty; 

i. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej, sprzedaż książek 

lub innych publikacji; 

j. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej; 

k. prowadzenie stron internetowych poświęconych medytacji; 

l. członkostwo w organizacjach zrzeszających związki wyznaniowe oraz fundacje 

polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem 

Fundacji; 

m. przeciwdziałanie dyskryminacji osób i grup medytujących. 

§ 6 

Działania określone w § 5 Fundacja realizuje w formie działalności odpłatnej lub 

nieodpłatnej. 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte 

przez Fundację. 

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 2500 (dwa tysiące 

pięćset) złotych, z czego 1500 (tysiąc pięćset) zł przeznaczone jest na realizację celów 

statutowych fundacji, a 1000 (tysiąc) zł na działalność gospodarczą. 

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora; 

b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych; 

c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych; 

d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych; 

e. odsetek i depozytów bankowych. 

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie 

przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez 

niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich 

wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

6. W Fundacji wykluczone jest: 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
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którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

Rozdział III. Organy Fundacji 

§ 8 

Organami Fundacji są: 

e. Zarząd; 

f. Rada Fundacji. 

§ 9 

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 

2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd 

regulamin.  

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

6. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych planów finansowych, 
b. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,  

c. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji oraz o 

ich tworzeniu, 

d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji 

Rady Fundacji. 

7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 2/3 składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu.  

8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jeden członek Zarządu. 

10. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 
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11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją działalność 

w Zarządzie. 

§ 10 

1. Rada Fundacji składa się z osób pełniących funkcję Nauczyciela Dharmy lub członka 

Rady Hoshich, zgodnie ze statutem Fundatora. 

2. Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z 

członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

4. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
5. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów w obecności 2/3 składu; w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  

6. Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu 

specjalistów. 

7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin. 

8. Do zadań Rady należy: 

a. nadzór nad działalnością Fundacji; 

b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 

d. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z 

tytułu pełnionych przez nich funkcji; 

e. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie warunków 

zatrudnienia; 

f. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma 

wpływu na roszczenia członka Zarządu ze stosunku pracy, jeżeli jego 

zatrudnienie oparte było na postanowieniach uchwalonego przez Radę 

regulaminu określającego zasady zatrudniania i wynagradzania członków 

Zarządu;  

g. dokonywanie zmian statutu Fundacji, zgodnie z § 11; 

h. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, zgodnie z § 12. 

9. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

Rozdział IV. Zmiany statutu Fundacji, likwidacja Fundacji 

§ 11 

1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji: 

a. z własnej inicjatywy, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji, 

b. na wniosek Zarządu.  

2. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie 

mogą dotyczyć celów określonych w oświadczeniu Fundatora o ustanowieniu fundacji. 
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§ 12 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla 

którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i 

majątku Fundacji. 

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale o likwidacji Fundacji nie powoła likwidatorów, 

likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji. 

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane 

Fundatorowi lub innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom buddyjskim 

działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są 

do celów Fundacji. 

 


