STATUT
ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO „INSTYTUT ŚARDZA LING”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne
§1
Związek wyznaniowy nosi nazwę „Instytut Śardza Ling” i zwany jest dalej „Związkiem”.
§2
Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miejscowość Borków
k/Warszawy ( 05 – 340 Kołbiel).
§3
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
(Dz. U. Z 2005 r. Nr 231, poz. 1965), jest wpisany do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych
prowadzonego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych i posiada
osobowość prawną.
§4
W swojej podstawowej aktywności Związek godzi praktykę duchową z działalnością naukową i charytatywną.
1.
W swej działalności religijnej Związek realizuje linię mistrzów Jungdrung Bon – najstarszej szkoły
buddyzmu tybetańskiego zwanej dalej Bonem.
2.
W ramach działalności naukowej prowadzi badania nad kulturą, sztuką i filozofią tybetańską, ze
szczególnym uwzględnieniem religii Bon.
3.
Działalność charytatywna Związku nastawiona jest na wspieranie wszystkich potrzebujących ze
szczególnym uwzględnieniem członków tybetańskiej wspólnoty Bon w Tybecie i na uchodźstwie.
§5
Związek posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną; rządzi się przepisami swego wyznania,
postanowieniami niniejszego statutu oraz obowiązującym prawem państwowym.
§6
Związek ma prawo otworzenia oddziałów terenowych na zasadach określonych w niniejszym statucie.
§7
Związek nie podlega organizacyjnie żadnemu zagranicznemu ośrodkowi, natomiast swoją działalność opiera na
tradycjach linii przekazu Bon, dlatego uczniowie powinni mieć bezpośredni przekaz tych linii od nauczyciela.
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§8
Związek współpracuje z innymi związkami, stowarzyszeniami oraz organizacjami kultywującymi podobne cele,
zarówno w kraju jak i zagranicą.
Rozdział II.

Cele działania oraz formy i zasady ich realizacji
§9
Celem związku jest:
1.
studiowanie nauk Buddy Tenpy Szenraba, tj. dziewięciu pojazdów Bon, czyli sutr, tantr i
Wielkiej Doskonałości, historii i praktyki Bon, z naciskiem na „Wewnętrzną Praktykę Medytacji” tak, jak
nauczał jej Śardza Taszi Gjaltsen – mistrz, który osiągnął ciało światła;
2.
upowszechnianie zasad etycznych i moralnych pochodzących od prastarej tradycji Bon i
mistrzów podążających za tą tradycją;
3.
dążenie do rozwoju duchowego poprzez praktyki medytacyjne grupowe i indywidualne;
4.
poszanowanie życia w każdej jego formie;
5.
wychowywanie swoich członków w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji wobec
innych poglądów i wyznań;
6.
prowadzenie badań nad przeszłością i współczesnym stanem wiedzy religijnej , filozoficznej i
naukowej, dziejami a także dziedzictwem kulturowym Tybetu oraz innych narodów historycznie z Tybetem
związanych;
7.
pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o tybetańskiej tradycji Jungdrung Bon, dziejach Tybetu i
krainie Siang Siung;
8.
prowadzenie dialogu religijnego opartego na wzajemnym szacunku i tolerancji (w nawiązaniu
do działalności przedstawiciela XIX- wiecznego instytucjonalnego tybetańskiego ruchu Rime – mistrza
Śardza Taszi Gjaltsena);
9.
szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących (inicjatywy o
charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i materialnym);
10.
edukacja ekologiczna i działalność na rzecz środowiska naturalnego;
11.
udzielanie pomocy członkom Związku.
§ 10
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. studiowanie tybetańskiej tradycji Bon;
2. organizowanie spotkań z mistrzami religii Bon i innych szkół buddyzmu tybetańskiego;
3. organizowanie kursów medytacji i innych form praktykowania Nauk Buddy Tenpy Szenraba;
4. tworzenie ośrodków terenowych umożliwiających pełną praktykę Nauk Buddy Tenpy Szenraba;
5. inwestycje sakralne;
6. wytwarzanie oraz nabywanie przedmiotów potrzebnych do szerzenia kultu i praktyk religijnych oraz
korzystanie z nich;
7. organizowanie seminariów, wykładów publicznych, wystaw, konferencji oraz kursów;
8. prowadzenie biblioteki naukowej;
9. organizowanie wyjazdów na teren Tybetu i do świętych miejsc tradycji Bon;
10. zapraszanie gości: wykwalifikowanych nauczycieli i uczonych tradycji Bon, naukowców, lekarzy medycyny
tybetańskiej i artystów uprawiających tradycyjną tybetańską sztukę;
11. prowadzenie wymiany naukowej oraz innych kontaktów zgodnych z celami związku;
12. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
13. organizowanie zbiórek pieniężnych w celu wspierania osób potrzebujących i organizacji charytatywnych;
14. korzystanie ze środków masowego przekazu;
15. prowadzenie działalności pożytku publicznego po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.);
16. inne formy działalności służące realizacji celów statutowych.
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Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
§ 12
1.
2.

Członkiem zwyczajnym lub honorowym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej a
także innego państwa, który pragnie współdziałać w urzeczywistnianiu celów Związku.
Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem zwyczajnym za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 13

Członków zwyczajnych przyjmuje Rada Związku na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego o chęci
wstąpienia do Związku.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. studiowania tradycji Bon i uczestnictwa w kursach medytacji i innych formach praktykowania nauk Buddy
Tenpy Szenraba zgodnie ze wskazówkami Głównego Nauczyciela w celu własnego rozwoju duchowego;
2. uczestnictwa we wszystkich innych rodzajach aktywności Związku;
3. czynnego uczestniczenia w pracach organów Związku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami
prawa wewnętrznego;
4. nieograniczonego wglądu w pełną dokumentację finansową Związku i zgłaszania swoich wniosków i uwag
w tym zakresie do Rady Związku;
5. zgłaszania propozycji programowych;
6. uczestniczenia w spotkaniach Rady Związku w celu przedstawienia wniosków i otrzymania odpowiedzi na
pytania dotyczące działalności Związku – po uprzednim uzgodnieniu terminu;
7. korzystania ze zbiorów bibliotecznych Związku;
8. pomocy ze strony Związku.
§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. respektowanie prawa Rzeczpospolitej Polskiej;
2. przestrzegania postanowień Statutu Związku oraz regulaminów wewnętrznych;
3. dbanie o prestiż i rozwój Związku;
4. chronienie własności Związku jako wspólnego dobra oraz zwalczanie przejawów jego marnotrawstwa;
5. regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 16
Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów za zgodną
Głównego Nauczyciela osobom, które położyły znaczne zasługi na polu działalności edukacyjnej, naukowej i
charytatywnej zgodnej z celami Związku.

3

§ 17
Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku złożonego na piśmie do Rady Związku;
2. wygaśnięcia członkostwa z powodu nieuczestniczenia w życiu religijnym Związku przez okres 2 lat;
3. śmierci członka.
Rozdział IV.

Organy Związku i zakres ich kompetencji
§ 18
Organami Związku są:
1. Główny Nauczyciel,
2. Zgromadzenie Członków,
3. Rada Związku.
Główny Nauczyciel
§ 19
1. Głównym Nauczycielem Związku jest LATRI NYIMA DAKPA RINPOCZE – lama z klasztoru „Menri” w
Dolanji, w Indiach – głównego klasztoru Bon na uchodźstwie; opat i dzierżawca linii klasztoru Latri w Kham
w rejonie Dege we wschodnim Tybecie; założyciel i dyrektor Bon Children’s Home, sierocińca dla dzieci
uchodźców tybetańskich w Indiach.
2. Tytuł Głównego Nauczyciela przysługuje Latri Nyimie Dakpie Rinpocze dożywotnio.
3. Członkowie Związku uznają duchowe przewodnictwo Głównego Nauczyciela.
4. W przypadku rezygnacji Latri Nyimy Dakpy Rinpocze ze stanowiska Głównego Nauczyciela lub jego
śmierci decydujące znaczenie ma jego wola wyrażona w formie wskazań lub testamentu. W przypadku braku
testamentu lub pisemnych wskazań co do dalszego funkcjonowania Związku, o dalszym losie Związku
decyduje Zgromadzenie Członków.
§ 20
Główny Nauczyciel Związku, będąc osobą duchowną o najwyższym autorytecie sprawuje funkcję kierowniczą
w Związku.
§ 21
Do kompetencji Głównego Nauczyciela należy w szczególności:
1. przewodniczenie obradom Zgromadzenia Członków;
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Związku oraz wskazywanie Przewodniczącego Rady;
3. nadawanie statusu osoby duchownej Związku.
Zgromadzenie Członków
§ 22
1. Zgromadzenie Członków Związku składające się ze wszystkich członków Związku może być zwołane w
każdym czasie – nie rzadziej jednak jak raz na dwa lata.
2. Zgromadzenie Członków zwołuje Główny Nauczyciel lub w jego zastępstwie Rada Związku.

4

3. Decyzje Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu
na liczbę obecnych.
§ 23
Zgromadzenie Członków:
1. inicjuje ogólne kierunki rozwoju i działalności Związku;
2. otrzymuje sprawozdania Rady Związku z bieżącej działalności;
3. nadaje tytuł honorowego członka Związku za zgodą Głównego Nauczyciela.
Rada Związku
§ 24
1. Rada Związku składa się z 9 do 11 osób – w tym Przewodniczącego Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Związku wybiera spośród siebie sekretarza i skarbnika Związku oraz
dokonuje podziału obowiązków między pozostałych członków Rady Związku.
3. Wszystkie decyzje Rady Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
+ 1 członków Rady Związku.
4. Członkiem Rady Związku nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 25
1. Rada Związku jest organem wykonawczym powołanym do pracy na rzecz Związku.
2. Rada Związku odpowiada za realizację celów statutowych Związku; dba o jego rozwój i dobry wizerunek na
zewnątrz oraz troszczy się o stwarzanie członkom Związku właściwych warunków do praktyki i rozwoju
duchowego.
§ 26
Swoje zadania Rada Związku wykonuje poprzez:
1. kierowanie aktualną działalnością Związku zgodnie z zaleceniami Głównego Nauczyciela i kierunkami
wytyczonymi poprzez Zgromadzenie Członków;
2. powoływanie, po uzgodnieniu z Głównym Nauczycielem, oddziałów terenowych Związku – z inicjatywy
własnej lub na wniosek grupy członków (minimum 10 osób);
3. tworzenie w miarę potrzeb Zespołów Zadaniowych do realizacji określonych zadań statutowych;
4. zapraszanie na wniosek Głównego Nauczyciela lamów i innych osób w celach religijnych i edukacyjnych;
5. podejmowanie decyzji o zniesieniu Oddziałów Terenowych i rozwiązaniu Zespołów Zadaniowych;
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
7. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
8. stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa w Związku;
9. załatwianie wszystkich innych spraw nie wymienionych w niniejszym paragrafie niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania Związku a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
§ 27
O wszystkich ważnych dla Związku i jego członków terminach (zebranie Zgromadzenia Członków, przyjazdy
nauczycieli, termin zgłaszania się wolontariuszy do Zespołów Zadaniowych itp.) Rada Związku, po uzgodnieniu
z Głównym Nauczycielem, powiadamia drogą elektroniczną poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie internetowej Związku najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem.
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Rozdział V.

Jednostki organizacyjne Związku
§ 28
Jednostkami organizacyjnymi Związku są Oddziały Terenowe.
§ 29
1. Oddziały terenowe Związku tworzy i znosi Rada Związku po uzgodnieniu swojego stanowiska z Głównym
Nauczycielem.
2. Uchwała o powołaniu określa organizację i kompetencje oddziału terenowego z zachowaniem przepisów
obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.
Rozdział VI.

Zespoły Zadaniowe
§ 30
1. Zespoły Zadaniowe powoływane są przez Radę Związku w miarę potrzeb, do wykonania konkretnych zadań.
2. W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą wolontariusze, którzy pozytywnie odpowiedzieli na ogłoszenie
Rady Związku o konieczności stworzenia zespołu zadaniowego.
3. Zespół na pierwszym spotkaniu wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów koordynatora projektu.
4. Koordynator projektu odpowiada przed Radą Związku za wykonanie powierzonego Zespołowi
Zadaniowemu zadania.
Rozdział VII.

Status osoby duchownej na gruncie prawa wewnętrznego Związku
§ 31
Członkowie Związku, którzy poświęcają się studiom i praktykom religijnym, wykonywania posług religijnych,
obsłudze świątyń i uzyskały odpowiednie święcenia od uprawnionych lamów mogą uzyskać status osoby
duchownej Związku.
§ 32
1. Status osoby duchownej Związku nadaje Główny Nauczyciel.
2. Rada Związku informuje o tym w ciągu 14 dni od daty nadania, wszystkich członków Związku,
umieszczając właściwą informację na stronie internetowej Związku.
§ 33
Osobą duchowną Związku może zostać:
1. mnich, mniszka,
2. mnich – nauczyciel, mniszka – nauczycielka,
3. nauczyciel świecki, nauczycielka świecka,
4. osoba świecka.
§ 34
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1. Mnichem (mniszką) jest osoba, która otrzymała pełne święcenia i ściśle przestrzega reguł zakonnych, w tym
celibatu.
2. Mnichem – nauczycielem (mniszką – nauczycielką) jest osoba, która przestrzega celibatu i pozostałych reguł
zakonnych i która nabyła uprawnienia do nauczania religijnego nadane przez mistrzów kierujących
praktykami religijnymi Związku.
3. Nauczycielem świeckim (nauczycielką świecką) jest osoba, która nabyła uprawnienia do nauczania
religijnego nadane przez mistrzów kierujących praktykami religijnymi, a która nie uzyskała pełnych święceń
mnisich.
4. Osobą świecką o statusie osoby duchownej jest osoba, która złożyła świeckie ślubowania (bez celibatu), a
która poświęciła się w pełni pracy na rzecz Związku.
§ 35
Utrata statusu osoby duchownej następuje w przypadku:
1. cofnięcia nadania przez Głównego Nauczyciela;
2. złożenia do Rady Związku pisemnej rezygnacji z korzystania ze statusu osoby duchownej.

Rozdział VIII

Źródła finansowania Związku i jego majątek
§ 36
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się w szczególności:
1. wpływy ze składek członkowskich;
2. darowizny, dotacje, zapisy i subwencje;
3. wpływy z działalności statutowej;
4. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 37
1.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.

Majątkiem i funduszami Związku zarządza Rada Związku.
§ 38

1. Związek jako całość reprezentuje Przewodniczący Rady.
2. Oświadczenie woli w sprawach finansowych i majątkowych w imieniu Związku składa dwóch członków
Rady Związku posiadających jej upoważnienie (w tym Przewodniczący Rady). Upoważnianie następuje
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy + 1 liczby osób uprawnionych do
głosowania.
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Rozdział IX

Zmiany w statucie i rozwiązanie Związku

§ 39
1. Uchwałę w sprawie zmian w Statucie podejmuje Rada Związku większością ¾ głosów, przy obecności co
najmniej połowy +1 ogólnej liczby członków Rady Związku.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązywania Związku podejmuje Zgromadzenie Członków większością ¾ głosów,
przy obecności co najmniej połowy + 1 ogólnej liczby członków.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatora i określa
cel o charakterze charytatywnym lub ekologicznym, na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.

Rozdział X

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 40
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego w
Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
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