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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "STUPA HOUSE"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Ulica OŻAROWSKA Nr domu 65/67 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-408 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 501-552-497

Nr faksu - E-mail 
michal.kwas@gmail.com

Strona www www.fsh.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-05-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01507995500000 6. Numer KRS 0000045988
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Michał Siwek - prezes Zarządu
Rafał Olech - wiceprezes Zarządu
Marek Rosiński - członek Zarządu
Marcin Mędrzecki - członek Zarządu
Marcin Barański - członek Zarządu
Jan Brykczyński - członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Karol Ślęczek – Przewodniczący Rady Fundacji
Mirosława Boboli - z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
Włodzimierz Wiszka - członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Propagowanie, wspieranie i ochrona kultury tybetańskiej.
2. Upowszechnianie w świadomości społecznej.
humanistycznych wartości kultury tybetańskiej.
3. Wspieranie działalności statutowej Związku Buddyjskiego
Karma Kagyu.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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1. Organizacja spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z
udziałem znawców kultury tybetańskiej, tłumaczy języka
tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu
tybetańskiego.
2. Udzielanie stypendiów osobom podejmującym studia języka
lub kultury na wyższych uczelniach w kraju lub za granicą.
3. Wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących
się propagowaniem kultury tybetańskiej, języka
tybetańskiego lub związanych z praktyką buddyzmu
tybetańskiego (obejmuje to również konserwację i ochronę
zabytków, o ile wykorzystywane są jako siedziby takich
ośrodków).
4. Gromadzenie księgozbioru, zbieranie czasopism oraz innych
materiałów informacyjnych o kulturze tybetańskiej poprzez
ich skupywanie lub otrzymywanie w formie darowizn, a
także prowadzenie biblioteki w tym zakresie w siedzibie
Fundacji.
5. Wspieranie organizacyjne i materialne tłumaczeń
autentycznych tekstów tybetańskich na języki zachodnie jak
też literatury obcojęzycznej związanej z kulturą tybetańską
na język polski.
6. Gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu
poprzez skupywanie lub otrzymywanie w formie darowizn
oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie.
7. Działalność edukacyjno-informacyjna.
8. Wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji
zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej w
społeczeństwie zachodnim
9. Rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz
doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi
organizacjami związanymi z kulturą tybetańską w kraju i
zagranicą.
10. Świadczenie czynności pomocniczych i administracyjnych
względem domu kultury tybetańskiej w Warszawie.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

I. Fundacja „Stupa House” przekazała:
1. częściowe środki na wykonanie prac budowlanych i remontowych w 
ośrodkach kultury buddyjskiej w Bartołtach, Nagodzicach i Bytomiu.
2. częściowe środki na wsparcie produkcji filmu dokumentalnego, 
przewidzianego do powszechnego rozpowszechniania. Produkcja filmu jest w 
trakcie i będzie kontynuowana w latach kolejnych.
3. częściowe środki na utrzymanie i rozwój Ośrodka Europejskiego w 
Immenstadt w Niemczech. Ośrodek Europejski jest międzynarodowym 
projektem, którego cele są zbieżne z celami działania Fundacji Stupa House. 
Projekt ma na celu tworzenie i utrzymywanie trwałych podstaw dla rozwoju 
filozofii, kultury oraz tradycji buddyzmu tybetańskiego Diamentowej Drogi, 
dostępnych dla wszystkich zainteresowanych osób z zachodniego kręgu 
kulturowego.
II. W 2012 r. Fundacja kontynuowała działania promocyjne związane z kampanią 
darowizny w ramach odliczenia 1% podatku.

Druk: MPiPS 3



1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

III. W 2012 r. Fundacja „Stupa House” kontynuowała swoją dotychczasową 
działalność polegającą na wspieraniu działań inspirowanych filozofią buddyzmu i 
buddyjskim rozwojem duchowym oraz kulturalnym (Festiwali). Festiwale odbyły 
się w 6 większych miastach Polski. W ramach programu zrealizowano między 
innymi wykłady, prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców, 
wystawy eksponatów pochodzących m.in. z Nepalu, Tybetu oraz Bhutanu, 
pokazy filmów o Tybecie i kulturze tybetańskiej; prezentacje fotografii 
wykonanych przez podróżników, którzy odwiedzili Indie, Tybet, Bhutan, czy 
Nepal; promocje książek, projekt muzyczny, zorganizowany we współpracy z 
uczelnią wyższą panel dyskusyjny.
Celem Festiwali było zaprezentowanie ginącej kultury buddyzmu tybetańskiego 
oraz dostarczenie rzetelnej informacji i praktycznej wiedzy na temat nauk 
Buddyzmu Diamentowej Drogi.
Wydarzeniami, którym patronowała Fundacja „Stupa House” były:
Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń Umysłu” w Zielonej Górze
Okres trwania: 21-27 maja 2012
Miejsca organizowanych wydarzeń:
• Księgarnia "Matras", ul. Stary Rynek 22,
• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska 
Polskiego 9 (Sala Dębowa),
• Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Zielonej Górze, ul. Plac Pocztowy 3/5, 
(wejście od ul. A. Grottgera),
• Zielonogórski Deptak, ul. Stary Rynek (przy ratuszu, od strony księgarni 
"Matras").
Harmonogram wydarzeń:
21-27.05.2012
Wystawa „Przestrzeń umysłu” – Zielonogórski deptak.
23.05.2012
Promocja książki Lamy Olego Nydahla pt. „O śmierci i odrodzeniu”, spotkanie 
prowadzone przez Klaudię Żerebiec – w Księgarni Matras.
24.05.2012
Wykład Adama Jankiewicza „Buddyjski pogląd w codziennym życiu człowieka 
Zachodu” – w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
25.05.2012
Dzień otwarty w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym - warsztaty medytacji, 
wykład Pauliny Czaji „Jak działa medytacja - skuteczne metody pracy z 
umysłem” – w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym w Zielonej Górze, ul. Plac 
Pocztowy 3/5.
Zaproszeni goście/prelegenci :
• Paulina Czaja,
• Adam Jankiewicz,
• Klaudia Żerebiec.
III Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń Umysłu” w Łodzi
Okres trwania: 15-20 października 2012
Miejsca organizowanych wydarzeń:
• Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
• Centrum Biznesowym Synergia,
• EMPIK Manufaktura.
Harmonogram wydarzeń:
15.10.2012
Otwarcie Festiwalu. Wernisaż wystawy „Stupa - trójwymiarowy model stanu 
oświecenia” oraz spotkanie z Wojciechem Tracewskim – w Bibliotece 
Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykład Wojtka Tracewskiego „Buddyzm Diamentowej Drogi we współczesnym 
świecie” – w Centrum Biznesowym Synergia.
16.10.2012
Promocja książki „O śmierci i odrodzeniu” Lamy Ole Nydahla – w EMPIKU w 
Manufakturze.
17.10.2012
Wykład Daniela Wysockiego „Praca z emocjami” – w Centrum Biznesowym 
Synergia.
18.10.2012
Wykład Daniela Wysockiego „Społeczność buddyjska w zachodnim świecie”.
19.10.2012
Wykład Marcina Barańskiego „Medytacja – metoda pracy z umysłem” – Centrum 
Biznesowe Synergia.
20.10.2012
Dzień otwarty Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego w Łodzi: warsztaty 
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medytacyjne, wykład Marcina Barańskiego „Schronienie - buddyjskie priorytety”, 
wykład Pauliny Czaji „Buddyjski pogląd na miłość i partnerstwo”.
Zaproszeni goście/prelegenci :
• Wojtek Tracewski,
• Daniel Wysocki,
• Marcin Barański,
• Paulina Czaja.
Śląski Festiwal Kultury Buddyjskiej 2012
Okres trwania: 17-24 października 2012
Miejsca organizowanych wydarzeń:
• Biblioteka Miejska w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 5 (Biblioteka),
• Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Tarnowskich Górach, ul. Legionów 15 
(BOM-TG),
• Bytomskie Centrum Kultury "Becek", ul. Żeromskiego 27, Bytom (Becek),
• Sala Sympozjalna, Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Bankowa 11, Katowice 
(UŚ),
• Klub Gramofon, ul. Ligonia 29, Katowice (Gramofon),
• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 
Katowice (CINiBA),
• Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Katowicach, ul. Kredytowa 8 (BOM 
Katowice).
Harmonogram wydarzeń:
17.10.2012
Wykład Artura Przybysławskiego "O śmierci i odrodzeniu" – Biblioteka.
18.10.2012
Warsztaty medytacyjne prowadzone przez Piotra Kaczmarka "Buddyjskie 
metody pracy z umysłem" – BOM.
19.10.2012
Wykład Rafała Olecha „Buddyzm we współczesnym świecie” – Becek.
20.10.2012
Wykład Rafała Olecha „Buddyzm w życiu codziennym: pogląd, medytacja, 
działanie” – UŚ,
Impreza festiwalowa „Space of mind” – Gramofon.
21.10.2012
Warsztaty medytacyjne prowadzone przez Rafała Olecha „Buddyjskie metody 
pracy z umysłem” – BOM Katowice.
22.10.2012
Projekcja oraz spotkanie z twórcami filmu „Wintertour” o podróży Lamy Ole 
Nydahla po Syberii – Klub Gramofon.
23.10.2012
Dyskusja panelowa „O śmierci i odrodzeniu - pogląd buddyjski w dialogu z 
nauką” z udziałem dr hab. Artura Przybysławskiego, lek. med. Dagmary 
Kuczyńskiej-Ginko - terapeutki, mgr Alicji Heydy - psychoonkolog, dr Mirosława 
Piróga - filozofa – CINiBA, Katowice.
24.10.2012
Wykład Marka Witka „Rola nauczyciela w buddyzmie Diamentowej Drogi” – 
BOM Katowice.
Zaproszeni goście/prelegenci :
• Rafał Olech,
• Dr hab. Artur Przybysławski,
• Piotr Kaczmarek,
• Marek Witek,
• lek. med. Dagmara Kuczyńska-Ginko,
• mgr Alicja Heyda - psychoonkolog,
• dr Mirosław Piróg.
V Festiwal Buddyjski „Przestrzeń Umysłu” w Krakowie Buddyzm Diamentowej 
Drogi Na Zachodzie
Okres trwania: 18-25 października 2012
Miejsca organizowanych wydarzeń:
• Kawiarnia „Czuły Barbarzyńca”,
• Klub „Piwnica Pod Baranami”,
• Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w 
Krakowie.
Harmonogram wydarzeń:
18.10.2012
Otwarcie Festiwalu. Wykład Daniela Wysockiego „Wprowadzenie do Buddyzmu. 
Buddyzm Diamentowej Drogi na Zachodzie” w Kawiarni Czuły Barbarzyńca 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Powiśle 11.
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19.10.2012
Wykład Adama Jankiewicza „Buddyzm w życiu codziennym: pogląd, medytacja, 
działanie” – w Kawiarni Czuły Barbarzyńca Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego, ul. Powiśle 11.
20.10.2012
Warsztaty medytacyjne w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym w Krakowie, ul. 
Stattlera 5.
Wykład Adama Jankiewicza i dr hab. Artura Przybysławskiego „Medytacja w 
Buddyzmie Diamentowej Drogi” – w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym w 
Krakowie, ul. Stattlera 5.
21.10.2012
Czytanie bajek buddyjskich, projekcja filmu "Wintertour" - o zimowej podróży 
Lamy Ole Nydahla przez Syberię, wykład Marcina Barańskiego „Relacja uczeń-
nauczyciel w Buddyzmie Diamentowej Drogi” – w Kawiarni Czuły Barbarzyńca 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Powiśle 11.
22.10.2012
Wykład i prezentacja multimedialna dr hab. Artura Przybysławskiego „Buddyzm 
Wschodu - Buddyzm Zachodu. Transformacje” oraz projekcja filmu "Wintertour" - 
o zimowej podróży Lamy Ole Nydahla przez Syberię – w Piwnicy Pod Baranami, 
Rynek Główny 27.
23.10.2012
Wykład Romana Virta „Buddyjskie spojrzenie na miłość i partnerstwo” – w 
Kawiarni Czuły Barbarzyńca Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, ul. Powiśle 
11.
24.10.2012
Dyskusja z udziałem dr hab. Artura Przybysławskiego „Śmierć i odrodzenie w 
poglądzie Buddyzmu Diamentowej Drogi. Dyskusja o książce Lamy Ole Nydahla 
pt. Śmierć i odrodzenie”, ” – w Kawiarni Czuły Barbarzyńca Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego, ul. Powiśle 11.
25.10.2012
Wykład Karoliny Pospisilovej „Społeczność buddyjska w zachodnim 
społeczeństwie” w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym w Krakowie, ul. Stattlera 
5.
Zaproszeni goście/prelegenci :
• Daniel Wysocki,
• Adam Jankiewicz,
• Dr hab. Artur Przybysławski,
• Roman Virt,
• Marcin Barański,
• Karolina Pospisilova.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2000

3

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

I. Fundacja „Stupa House” przekazała:
1. z 1% częściowe środki na wykonanie prac budowlanych i 
remontowych w ośrodkach kultury buddyjskiej w Bartołtach, 
Nagodzicach i Bytomiu.
2. z 1% częściowe środki na wsparcie produkcji filmu 
dokumentalnego, przewidzianego do powszechnego 
rozpowszechniania. Produkcja filmu jest w trakcie i będzie 
kontynuowana w latach kolejnych.
3. z otrzymanych darowizn częściowe środki na utrzymanie i 
rozwój Ośrodka Europejskiego w Immenstadt w Niemczech. 
Ośrodek Europejski jest międzynarodowym projektem, którego 
cele są zbieżne z celami działania Fundacji Stupa House. Projekt 
ma na celu tworzenie i utrzymywanie trwałych podstaw dla 
rozwoju filozofii, kultury oraz tradycji buddyzmu tybetańskiego 
Diamentowej Drogi, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych 
osób z zachodniego kręgu kulturowego.
II. W 2012 r. Fundacja kontynuowała działania promocyjne 
związane z kampanią darowizny w ramach odliczenia 1% 
podatku.
III. W 2012 r. Fundacja „Stupa House” kontynuowała swoją 
dotychczasową działalność polegającą na wspieraniu działań 
inspirowanych filozofią buddyzmu i buddyjskim rozwojem 
duchowym (Festiwali). Festiwale odbyły się w 6 większych 
miastach Polski. W ramach programu zrealizowano między 
innymi wykłady, prowadzone przez polskich wykładowców, 
wystawy eksponatów pochodzących m.in. z Nepalu, Tybetu oraz 
Bhutanu, pokazy filmów o Tybecie oraz o kulturze i filozofii 
tybetańskiej; prezentacje fotografii wykonanych przez 
podróżników, którzy odwiedzili Indie, Tybet, Bhutan, czy Nepal; 
promocje książek, projekt muzyczny, zorganizowany we 
współpracy z uczelnią wyższą panel dyskusyjny.
Celem Festiwali było zaprezentowanie ginącej kultury buddyzmu 
tybetańskiego oraz dostarczenie rzetelnej informacji i praktycznej 
wiedzy na temat nauk Buddyzmu Diamentowej Drogi.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Druk: MPiPS 8
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 592,823.01 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 98,453.21 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 494,346.93 zł

0.00 zł

481,304.67 zł

13,042.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 22.87 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 98,453.21 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 913,126.91 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

896,100.60 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

14,049.71 zł 0.00 zł

2,976.60 zł 0.00 zł

1 Wykonanie prac budowlanych i remontowych w ośrodkach kultury buddyjskiej w 
Bartołtach, Bytomiu i Nagodzicach.

61,000.00 zł

1 Wykonanie prac budowlanych i remontowych w ośrodkach kultury buddyjskiej w 
Bartołtach, Bytomiu i Nagodzicach.

61,000.00 zł
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w tym :

f)pozostałe koszty ogółem: 0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Nie dotyczy

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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