‐ oparte na pracy Europejskiej Opat i Europejskiego Biura od przełomu 2010/2011
‐ zrewidowane przez Europejską Radę w Lutym 2011
‐ szkic zaprezentowany przez Komitet ds. Statutu (MZ Ji Kwang i Wilfried Rahn) w marcu 2012
‐ zrewidowany i zatwierdzony przez Europejską Grupą Nauczycieli 8 kwietnia 2012 r.
‐ zrewidowany i zatwierdzony przeez Europejskie Biuro w czerwcu 2012
‐ Europejska Grupa Nauczycieli poprosiła o pomniejsze poprawki i dodatki, które zostały
przedstawione przez Komisję ds. Statutu w czerwcu 2012
‐ ostateczne wersja zatwierdzona przez Europejską Grupą Nauczycieli 1 lipca 2012

Statut Europejskiej Szkoły Zen Kwan Um

Niniejszy statut został przyjęty na spotkaniu założycielskim dnia …….. w ………………….
Zamierza się zarejestrować stowarzyszenie w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Berlinie
w Niemczech.

Preambuła:
Europejska Szkoła Zen Kwan Um będzie duchowo wspierać i administracyjnie koordynować różne
narodowe Sangi w Europie i Izraelu. Jej celem jest stworzenie wspólnego środowiska pomiędzy oraz
wewnątrz lokalnych organizacji Szkoły Zen Kwan Um w Europie oraz Izraelu, aby uczynić nauki
Mistrza Zen Seung Sahna i jego spadkobierców dharmy dostępnymi dla ludzi w Europie i Izraelu.
§1 Nazwa: nazwą stowarzyszenia jest „European Kwan Um School of Zen e.V.” 1
Siedziba: Siedzibą stowarzyszenia jest Berlin, Niemcy.
Rok obrachunkowy: rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§2 Tradycja nauczania
(1) europejskiej szkoły definiuje swoje korzenie w następujący sposób: buddyzm narodził się w
Indiach, z Indii rozprzestrzenił się do Chin, z Chin przybył do Korei a z Korei przybył na Zachód
poprzez Mistrza Zen Seung Sahna, 78‐ego Patriarchę w bezpośredniej linii przekazu zen
sięgającej Buddy Siakjamuniego.
(2) Szkoła Zen Kwan Um została założona przez Mistrza Zen Seung Sahna w Providence na Rhode
Island w USA w 1978 roku i rozprzestrzeniła się w Europie dzięki jego nauczaniu w
późniejszych latach.

1

Europejska Szkoła Zen Kwan Um. e. V. oznacza „eingetragener Verein”, czyli oznaczenie formy prawnej
stowarzyszenia rejestrowego w niemieckim prawie stowarzyszeń

(3) Duchowym przywódcą Szkoły Zen Kwan Um jest wybierany Mistrz Zen Szkoły. Mistrz Zen
Szkoły wybierany jest przez wszystkie regionalne Grupy Nauczycieli złożone z zatwierdzonych
Mistrzów Zen (Soen Sa Nim) oraz Mistrzów Dharmy (Ji Do Poep Sa Nim) w Azji, obu
Amerykach, Afryce, Australii i Europie.
(4) Regionalny Główny Mistrz Zen w Europie wybierany jest przez Europejską Grupę Nauczycieli
złożoną z zatwierdzonych Mistrzów Zen i Mistrzów Dharmy rezydujących w Europie.
(5) Mistrzowie Zen i Mistrzowie Dharmy wchodzący w skład Europejskiej Grupy Nauczycieli są
duchowymi przewodnikami Sangi (społeczności) w Europie, tj. mnichów, mniszek, nauczycieli
dharmy, uczniów z pięcioma wskazaniami i uczniów bez wskazań.
(6) Upoważnienie do nauczania w ramach Europejskiej Szkoły Zen Kwan Um jest niniejszym
nadane Regionalnemu Głównemu Mistrzowi Zen oraz Mistrzom Zen i Mistrzom Dharmy w
Europie, którzy razem tworzą Europejską Grupę Nauczycieli. Będą oni przestrzegać form
nauczania zatwierdzonych przez Mistrza Zen Seung Sahna, Mistrza Zen Szkoły i Regionalnych
Głównych Nauczycieli Zen. Ponadto będą oni utrzymywać kontakty z innymi regionalnymi
Grupami Nauczycieli w Azji, obu Amerykach, Australii i w Afryce.
(7) Wyżej zakreślona Tradycja Nauczania jest podstawą naszej praktyki Zen wewnątrz
europejskiej Sangi. Organ wykonawcze utworzone na podstawie niniejszego statutu
stworzone zostają aby wspierać nauczanie i praktykę Zen w europejskiej Sandze Szkoły Zen
Kwan Um.
§3 Cele Europejskiej Szkoły Zen Kwan Um (EKUSZ)
Celem stowarzyszenia jest:
(1) trzymanie się wyżej zakreślonej tradycji oraz głównych zasad nauczania i stworzenie tym
samym regionu Szkoły Zen Kwan Um zwanego Europejską Szkoła Zen Kwan Um,
(2) działanie jako związek stowarzyszeń o charakterze non‐profit, który obejmie Sangę
(społeczność) w Europie, Rosji i Izraelu z wszystkimi świątyniami, ośrodkami i grupami,
(3) wsparcie europejskich sang, tj. uczniów, nauczycieli, mnichów i mniszek w ich wysiłku
praktyki medytacji, organizowanie praktyki medytacji Zen oraz odosobnień a także
umożliwienia studiowania i rozpowszechnianie buddyjskich nauk,
(4) wsparcie tworzenia, budowy i rozwoju świątyń, ośrodków i grup Szkoły Zen Kwan Um w
Europie oraz buddyjskich świątyń, klasztorów i ośrodków Zen na całym świecie,
(5) wsparcie działań charytatywnych na całym świecie,
(6) stanie się członkiem międzynarodowego związku Szkoły Zen Kwan Um jeśli takie związek
będzie właściwy i utworzony zgodnie z prawem. Wstąpienie do takiej organizacji może być
przeprowadzone tylko jeśli wyżej przedstawione cele EKUSZ będą również celami
międzynarodowego związku oraz jeśli zostanie potwierdzony ich charakter non‐profit,

§4 Wytyczne działalności non‐profit
(1) Stowarzyszenie działa w zgodzie z wytycznym działalności non profit ustanowionymi w
niemieckiej ustawie: Abschnitte „Steuerbegunstige Zwecke” der Abgabenordnung 1977 (§§52
ff AO) in der jeweils gultigen Fassung. Stowarzyszenie działa wyłącznie w sposób altruistyczny
i nie działa w celu osiągnięcia celów gospodarczych dla własnej korzyści.
(2) Fundusze kapitałowe stowarzyszenia mogą zostać wydane tylko na cele ustanowione w
statucie stowarzyszenia. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia z funduszy kapitałowych
stowarzyszenia. Nikt nie może otrzymać wynagrodzenia za zadania administracyjne, które nie
służą celom stowarzyszenia, także w postaci nieproporcjonalnie wysokiego kieszonkowego.
§5 Członkostwo
(1) Członkami EKUSZ są członkowie naszej Sangi w Europie, Rosji i Izraelu. Sanga jest
społecznością praktykujących medytację w naszej EKUSZ, którzy zgadzają się z nauczaniem,
celami i zdaniami tego stowarzyszenia.
(2) Celem Sang jest rozpowszechnianie nauczania zdefiniowanego przez Mistrza Zen Seung
Sahna, wszystkich upoważnionych Mistrzów Zen i dzierżycieli linii przekazu w naszej tradycji
nauczania.
(3) Te lokalne Ośrodki Zen, grupy Zen oraz świątynie Zen oraz narodowe Szkoły Zen Kwan Um w
Europie muszą wystąpić o członkostwo, jeśli chcą być częścią EKUSZ.
a. Osoby fizyczne nie mogą być członkami, za wyjątkiem
a.i. upoważnionych Mistrzów Zen i Mistrzów Dharmy, który tworzą Europejską Grupę
Nauczycieli,
a.ii. Członków Honorowych, których wskazuje Europejska Grupa Nauczycieli.
Te osoby fizyczne nie mają prawa głosu ani nie uiszczają składek członkowskich.
b. Każdy afiliowany ośrodek zen, grupa zen, świątynia zen lub narodowa Szkoła Zen
EKUSZ jest reprezentowany przez Nauczyciela Prowadzącego
(4) Procedura przyjęcia zorganizowanych Sang, które chciałby być afiliowane przy EKUSZ
wymaga:
a. złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie,
b. posiadania Nauczyciela Prowadzącego lub wsparcia nauczyciela zatwierdzonego przez
Europejską Grupą Nauczycieli.
(5) Rezygnacja z członkostwa
a. wycofanie członkowstwa wymaga pisemnego wniosku,

b. Rada i Europejskie Biuro muszą zaakceptować i zatwierdzić umocowanie takiego wniosku
i ustalić, czy reprezentuje on wolę większości członków danej Sangi,
c. Potwierdzenie wystąpienia przedstawione zostanie przez Zgromadzenie Członków na
corocznym spotkaniu,
d. W przypadku rezygnacji z członkostwa i zamknięcia lokalnego ośrodka, grupy lub świątyni
lub w przypadku ich odłączenia się od stowarzyszenia, wszystkie środki przekazane przez
Europejską Grupą Nauczycieli, Zgromadzenie Członków oraz Europejskie Biuro oraz
środki kapitałowe i darowizny otrzymane z tytułu bycia stowarzyszenia pozostają
własnością stowarzyszenia EKUSZ e.V.
(6) Stowarzyszenie może wykluczyć członków, jeśli działają w sprzeczności z celami
stowarzyszenia lub nie stosują się do nauczania, zasad i obowiązków.
a. Nauczyciel Prowadzący lub Rada wskazują powód możliwego wykluczenia i informują o
nim członka w formie pisemnej,
b. Następnie proszą członka o naprawienie problemu w wyznaczonym terminie oraz o
zastosowanie się do nauczania, zasad i obowiązków,
c. Członek, którego dotyczy procedura może sprzeciwić się wykluczeniu w ciągu trzech
tygodni za pomocą listu poleconego wysłanego do Europejskiego Biura.
d. Jeśli dany członek nie zastosuję się do poleceń w wyznaczonym terminie, Europejskie
Biuro może zarządzić zawieszenie na oznaczony okres czasu lub wykluczenie.
e. Zgromadzenie Członków musi potwierdzić ostateczną decyzję na dorocznym spotkaniu.

§6 Prawa i obowiązki członków
Członkowie
(1) Stosują się do nauczania, celów i zadań niniejszego stowarzyszenia i wspierają praktykę,
studia i propagowanie buddyzmu zen nauczanego przez Mistrza Zen Seung Sahna i
potwierdzonych przez niego mistrzów. Członkowie
a. Pomagają innym członkom oraz EKUSZ , kiedy są w potrzebie, stosownie do posiadanych
środków,
b. Zaoferują wszystkim upoważnionym Mistrzom Zen i Mistrzom Dharmy oraz wszelkim
mnichom i mniszkom EKUSZ lub jej regionalnym partnerom w Azji, Afryce, Australii i USA
a także z Zakonu Jogye jedzenie, ubrania i lekarstwa, jeśli jest to możliwe.
(2) Prowadzą regularne zajęcia z medytacji, publiczne mowy oraz odosobnienia medytacyjne,
(3) Muszą i będą mieć Nauczyciela Prowadzącego wyznaczonego przez Europejską Grupę
Nauczycieli,
(4) Reprezentowani są na Zgromadzeniu Członków przez Nauczyciela Prowadzącego, który jest
upoważniony do wykonywania prawa głosu w imieniu członka. W określonych

okolicznościach Nauczyciel Prowadzący może także wskazać osobę kontaktową (zazwyczaj
opata lub szefa grupy) który w drodze wyjątku reprezentuje wtedy tego członka,
(5) Szanują i podążają za naukami i wskazówkami otrzymanymi od Nauczycieli Prowadzących,
(6) Muszą mieć szefa grupy, opata lub rzecznika, których wyznacza Nauczyciel Prowadzący,
(7) Muszą wskazać osoby kontaktowe, które są odpowiedzialne za wszelkie sprawy
administracyjne takie jak relacje finansowe i publiczne,
(8) Płacą składki członkowskie,
(9) Muszą złożyć oświadczenie, które będzie prawnie wiążące w świetle ich lokalnego prawa, że
ich aktywa, dobytek i własność zgodnie z § 5 ust. 5 lit. d zostanie przekazany na własność
EKUSZ w razie oderwania się tych sang od stowarzyszenia 2 ,
(10)Muszą dążyć do statusu non‐profit w zgodzie z ich lokalnym prawem lub muszą usiłować
sprawować zarząd w sposób zgodny z zasadami non‐profit, 3
(11)Mają prawo do otrzymania pomocy od Rady lub od Europejskiego Głównego Mistrza Zen
(12)Mają prawo do referowania etycznych problemów Komisj Etyki, którą wskazuje Europejska
Grupa Nauczycieli,
(13)Mogą poprosić o organizacyjną i finansową pomoc poprzez stowarzyszenie
(14)Muszą stosować się i przestrzegać wytycznych Rady oraz administracyjnej pracy
Europejskiego Biura
(15)Osoby, których sangi są afiliowanymi członkami EKUSZ mają prawo do zniżek na wszystkich
odosobnieniach i innych imprezach EKUSZ oraz jej regionalnych partnerów w Azji, Afryce,
Australii i USA. Odpowiednio członkowie udzielają zniżek za ich odosobnienia i imprezy
wszystkim osobom, które należą do EKUSZ lub jej regionalnych partnerów w Azjii, Afryce,
Australii i USA.
§7 Organy
Organami stowarzyszenia są:
Europejska Grupa Nauczycieli oraz Zgromadzenie Członków (§8)
Rada (§9)
Europejskie Biuro (European Office ‐ EO) (10)
Komitety (§11)
§8 Europejska Grupa Nauczycieli i Zgromadzenie Członków
Europejska Grupa Nauczycieli jest Wysokim Zgromadzeniem i jest odpowiedzialna za zgodność z
tradycją nauczania zakreśloną w § 2. Grupa może podejmować decyzję w trakcie posiedzeń oraz
w drodze głosowań elektronicznych.
Europejska Grupa Nauczycieli
(1) Składa się z wszystkich nauczycieli w naszej tradycji nauczania, którzy są potwierdzonymi
Mistrzami Zen i Mistrzami Dharmy rezydującymi i nauczającymi regularnie w Europie
2

W Polsce nie ma takiej możliwości – takie oświadczenie rodziłoby tylko odpowiedzialność odszkodowawczą.
Musieliby robić raczej darowizny pod warunkiem rozwiązującym.
3
W Polsce nie mamy szans być organizacją pożytku publicznego, bo zadania opp są wymienione w zamkniętym
katalogu w ustawie i nie ma wśród nich celów EKUSZ. Nie wiadomo w takim razie do jakich zasad non‐profit
miałyby się stosować polskie sangi ‐ konieczne jest jasne wskazanie.

(2) Jest odpowiedzialna za przestrzegania wszystkich celów stowarzyszenia
(3) Zapewnia wsparcie, przewodnictwo oraz pomoc wszystkim sangom EKUSZ w zgodzie z
nauczaniem i celom stowarzyszenia
(4) Wyznacza Nauczycieli Prowadzących spośród swoich członków
(5) Wybiera Europejskiego Głównego Mistrza Zen spośród swoich członków. Ustala odpowiednie
zasady wyborów.
Europejski Główny Mistrz Zen jest członkiem Europejskiej Grupy Nauczycieli. Jest duchową
głową stowarzyszenia:. Wice Główny Mistrz Zen, który również jest wybierany przez
Europejską Grupą Nauczycieli zajmuje miejsce Głównego Mistrza Zen w sytuacji, gdy jest on
chory lub umiera.
Europejski Główny Mistrz Zen
(6) Nie głosuje w trakcie Zgromadzenia Członków. Niemniej jednak, o ile niniejszy statut nie
stanowi inaczej, ma prawo weta w stosunku do głosowań podjętych przez Europejską Grupę
Nauczycieli, przez Zgromadzenie Członków lub przez Radę w terminie 60 dni od
udokumentowanego poinformowania go o głosowaniu. Jeśli takie weto nie zostanie złożone
w drodze pisemnego (elektronicznego) powiadomienia Zgromadzeniu Członków lub Radzie,
będzie ono bezskuteczne.
(7) Może przekazać część swoich obowiązków lub uprawnień pełnomocnikowi, takiemu jak Wice
Główny Mistrz Zen lub Rada, szczególnie jeśli jest nieobecny przez dłuższy okres czasu.
Zgromadzenie Członków
(8) Składa się z Prowadzących Nauczycieli europejskiej sangi, jako przedstawicieli członków tego
stowarzyszenia
(9) Odbywa się co roku. Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Radę z miesięcznym
wyprzedzeniem w drodze pisemne w formie elektronicznej z propozycją porządku obrad.
(10)Odbywa się zgodnie z porządkiem obrad. Decyzje w sprawach nieujętych w porządku obrad
wymagać będą zgody większości członków obecnych na Zgromadzeniu.
(11)Nie ma wymaganego kworum oraz
a. O ile nie zostanie ustalone inaczej, wniosek zostanie przyjęty jeśli więcej głosów
zostanie oddanych za niż przeciw,
b. Podjęcie poniższych uchwał wymaga absolutnej większości głosów:
b.a.i. zmiana wysokości składki członkowskiej,
b.a.ii. zmiany wagi głosu członków
c. Zmiany statutu wymagają 2/3 głosów
d. Zmiana § 2 i 3 wymaga kworum 85% członków i większości 85 % obecnych.
(12)Ma w szczególności następujące zadania:
a. Wybiera Radę. Ustala odpowiednie zasady wyborów
b. Zatwierdza sprawozdania finansowe i skarbowe Rady i Europejskiego Biura
c. Formalnie zatwierdza działania Rady i Europejskiego Biura,
d. Zatwierdza wysokość składki członkowskiej

e. Zatwierdza wagę głosów członków, jeśli to konieczne
f. Decyduje o zmianach statutu
g. Informuje lokalne lub narodowe sangi o wszystkich decyzjach za pośrednictwem
Nauczycieli Prowadzących
h. Rozwiązuje stowarzyszenie w myśl § 12
(13)Zgromadzenia Członków są protokołowane na wniosek Zgromadzenia. Protokół podpisuje
protokolant oraz przewodniczący Rady.

§9 Rada
Rada jest zarządem stowarzyszenia zgodnie z literą niemieckiego prawa, który reprezentuje
Europejską Szkołe Zen Kwan Um e.V.
Rada
(1) Składa się z trzech nauczycieli wybranych przez Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie
Członków może wybrać nowy skład Rady co trzy lata,
(2) Wybiera jednego z członków Rady na przewodniczącego. Ten przewodniczący może być
nazywany Europejskim Opatem lub prezesem albo rzecznikiem stowarzyszenia
(3) Spotyka się poprzez skype’a lub osobiście raz w miesiącu lub częściej, jeśli to wymagane,
(4) Kieruje działaniami i wyznacza kierunek stowarzyszenia. Zajmuje się sprawami bieżącymi
EKUSZ w Europie, Rosji i Izraelu oraz podejmuje odpowiednie działania.
(5) Składa sprawozdania oraz referuje sprawy Zgromadzeniu Członków oraz Europejskiemu
Głównemu Mistrzowi Zen
(6) Przesyła regularne sprawozdania Europejskiej Grupie Nauczycieli oraz Zgromadzeniu
Członków
(7) Działa w imieniu stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, w tym wobec regionalnych
partnerów Azji, Afryce, Australii i USA.
(8) Mianuje członków Europejskiego Biura oraz kieruje ich działaniami
(9) Kontroluje Europejskie Biuro
§10

Europejskie Biuro

Europejskie Biuro Europejskiej Szkoły Zen Kwan Um istnieje w celu administrowania
stowarzyszeniem oraz służenia członkom.
Europejskie Biuro
(1) Jest organem operacyjnym i wykonawczym EKUSZ, którego członków mianuje Rada
(2) Jest zespołem złożonym z 3‐6 członków Sangi, którzy współpracują z Radą i są przez nich
prowadzeni

(3) Personel ma przypisane prace odpowiednie do zadań, za jakie są odpowiedzialni, takie jak
dyrektor biura, dyrektor finansowy, dyrektor dokumentacji, dyrektor ds. Internetu oraz
personel ds. komunikacji z mediami, jeśli jest to konieczne
(4) Informuje lokalne i narodowe sangi oraz poszczególne lokalne sangi jeśli to konieczne o
wszystkich decyzjach podjętych przez różne organy tego stowarzyszenia za pośrednictwem
wiadomości e‐mail oraz poprzez Nauczycieli Prowadzących
(5) Składa regularne sprawozdania Radzie oraz raz w roku Zgromadzeniu Członków
(6) Ma prawo odwołania się do Europejskiego Głównego Nauczyciela jako organu arbitrażowego
w razie sporu z Radą
(7) Podejmuje decyzje jako zespół lub według większości głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos dyrektora biura

§11

Komisje
Komisje służą rozwojowi niniejszego stowarzyszenia. Mogą zostać stworzone do
przygotowywania decyzji, służenia radą lub różnych innych zadań.
(1) Komisje są tworzone przez Europejską Grupę Nauczycieli lub przez radę, które określają
jasne zadanie oraz wskazują konieczne środki a także obowiązki i władzę decyzyjną
(2) Są tworzone na określony lub nieokreślony okres czasu, zależnie od decyzji Rady
(3) Może składać się z członków sangi, którzy są uczniami lub nauczycielami, lub wyłącznie z
nauczycieli lub wyłącznie z uczniów. Zewnętrzni eksperci mogą zostać zaproszeni do
komisji, jeśli jest to konieczne
(4) Ich przewodniczącym jest ktoś mianowany przez Radę. Przewodniczący Rady może
ustalić skład komisji w porozumieniu z Radą. Przewodniczący decyduje o formie (skype,
email, konferencje telefoniczne lub spotkania) i częstotliwości spotkań i informuje o nich
Radę, która może w nich uczestniczyć. Rada może zmienić przewodniczącego w każdym
czasie, jeśli uzna to za konieczne
(5) Decyzje podejmowane są zwykła większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego
(6) Muszą respektować strategiczne decyzje Europejskiej Grupy Nauczycieli i Rady
(7) Składać sprawozdania Europejskiej Grupie Nauczycieli, Radzie oraz Europejskiemu Biuru
zgodnie z ustaleniami
(8) Mogą doradzać Europejskiej Grupie Nauczycieli, radzie oraz Europejskiemu Biuru na ich
życzenie
(9) Mogą świadczyć pomoc w określonych sferach, które wymagają dalszego zbadania. Tym
samym komisja może omawiać i dostarczać nowych pomysłów lub propozycji, które
mogą lec u podstaw decyzji powziętych przez Europejską Grupę nauczycieli lub radę
(10)Mogą zostać wyznaczone do zajmowania się kwestiami etycznymi, tłumaczenia tekstów,
przygotowania podróży Mistrza Zen przez kilka krajów, przygotowania nowych
wytycznych itd.
(11)Rada lub Europejskie Biuro kontrolują postępy pracy komisji i dbają o ich zgodność z
wyznaczonym zdaniem i obowiązkami
(12)Rada ma prawo odwołać komisję w każdym czasie

§12

Rozwiązanie stowarzyszenia
(1) Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga większości ¾ głosów obecnych członków
Zgromadzenia Członków zwołanego specjalnie do tego celu.
Po rozwiązaniu
stowarzyszenia lub porzuceniu jego aktualnego celu zgromadzone środki i aktywa
stowarzyszenia zostaną datowane organizacji non‐profit zwanej Międzynarodowa Szkoła
Zen Kwan Um a w razie braku takiej organizacji, zostaną przekazane na charytatywne cele
rozwoju buddyjskich nauk.
(2) Decyzja o losach zgromadzonych środków oraz aktywach stowarzyszenia może sotać
podjęta tylko po zgodzie organów skarbowych.

