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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica OŻAROWSKA Nr domu 65/67 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-408 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 691-538-730

Nr faksu - E-mail biuro@fsh.pl 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MICHAŁ SIWEK PREZES ZARZĄDU TAK

RAFAŁ OLECH WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MARCIN BARAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU TAK

MARCIN MĘDRZECKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

JAN BRYKCZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

KAROL ŚLĘCZEK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MIROSŁAWA BOBOLI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

WŁODZIMIERZ WISZKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "STUPA HOUSE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego wiążącego się z 
filozofią buddyjską i kultura tybetańską.
2. Propagowanie, wspieranie i ochrona kultury tybetańskiej.
3. Upowszechnianie w świadomości społecznej humanistycznych wartości 
kultury tybetańskiej.
4. Wspieranie działalności statutowej Związku Buddyjskiego KARMA 
KAGYU.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. Fundacja „Stupa House” przekazała:
1. częściowe środki na wykonanie prac budowlanych i remontowych w ośrodkach kultury buddyjskiej.
2. częściowe środki na wsparcie produkcji filmu dokumentalnego, przewidzianego do powszechnego 
rozpowszechniania. Produkcja filmu jest w trakcie i będzie kontynuowana w latach kolejnych.
II. W 2014 r. Fundacja kontynuowała działania promocyjne związane z kampanią darowizny w ramach 
odliczenia 1% podatku.
III. Fundacja zakupiła książki w ramach rozbudowy księgozbioru dostępnego dla czytelników.
IV. W 2014 r. Fundacja „Stupa House” kontynuowała swoją dotychczasową działalność polegającą na 
wspieraniu działań inspirowanych filozofią buddyzmu i buddyjskim rozwojem duchowym (Festiwali). 
Festiwale odbyły się w Szczecinie i Krakowie. W ramach programu zrealizowano między innymi 
wykłady, prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców, prezentacje fotografii wykonanych 
przez podróżników, którzy odwiedzili Indie, Tybet, Bhutan, czy Nepal.
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 w Warszawie 2014
Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Kultury Buddyjskiej "Przestrzeń Umysłu" w Warszawie odbyła się w 
dniach od 23 do 29 października.
Program
23 Października, Czwartek
20:30Wykład "Buddyzm tybetański we współczesnym świecie", Rafał Olech
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Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Auditorium Maximum - Sala B)
24 Października, Piątek
19:00Koncert, na którym wystąpili; Marynarze Łodzi, YeShe,  Makaruk, DJ Varjat (Vienio)
SKWER - filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
ul. Krakowskie Przedmieście 60a
25 Października, Sobota
I dzień otwarty Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego STUPA HOUSE w Warszawie
12:30-17:00; Warsztaty Medytacji BuddyjskiejBuddyjski Ośrodek Medytacyjny STUPA HOUSE
ul. Ożarowska 65/67
19:00Wykład "Wolność - absolutna natura umysłu", Karol ŚlęczekBuddyjski Ośrodek Medytacyjny 
STUPA HOUSE
ul. Ożarowska 65/67
26 Października, Niedziela
II dzień otwarty Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego STUPA HOUSE w Warszawie
12:30-15:00; Warsztaty Medytacji BuddyjskiejBuddyjski Ośrodek Medytacyjny STUPA HOUSE
ul. Ożarowska 65/67
19:00Wykład "Rola nauczyciela w buddyzmie Diamentowej Drogi", Karol ŚlęczekBuddyjski Ośrodek 
Medytacyjny STUPA HOUSE
ul. Ożarowska 65/67
27 Października, Poniedziałek
19:00Wykład "Historie kobiet w buddyzmie tybetańskim", Mira BoboliDOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ
ul. Karowa 20
28 Października, Wtorek
19:00Projekcja filmu "Wintertour" - wprowadzenie Katarzyna Biała i reż. Lesław Dobrucki, poprawdzi 
Sylwia OlechSKWER - filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
ul. Krakowskie Przedmieście 60a
29 Października, Środa
20:30Wykład "Umysł jako źródło szczęścia", Paulina CzajaUniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Auditorium Maximum - Sala D)
Festiwal w Olsztynie
Festiwale - Olsztyn 2014
Ubiegloroczna edycja Festiwalu Kultury Buddyjskiej "Przestrzeń Umysłu" w Olsztynie odbyła się w 
dniach od 26 września do 19 października.
Program
26 Września, Piątek
17:00Wernisaż wystawy "Przestrzeń Umysłu"Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. Stare Miasto 33 (Galeria Stary Ratusz)
26 Września, Piątek - 12 Października, Niedziela
 Wstawa "Przestrzeń Umysłu"Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. Stare Miasto 33 (Galeria Stary Ratusz)
2 Października, Czwartek
13:00Otwarcie wystawy "Budda w podróży"Wydział Humanistyczny UWM
ul. Kurta Obitza 1 (Galeria przy Auli Dietrichów)
2 Października - 19 Października
 Wystaway "Budda w podróży"Wydział Humanistyczny UWM
ul. Kurta Obitza 1 (Galeria przy Auli Dietrichów)
4 Października, Sobota
16:00Wykład "Buddyzm w życiu codziennym", Zsuzsa KoszegiKamienica Naujacka MOK
ul. Dąbrowszczaków 3 (sala kameralna)
20:00Wykład "Mądrość kobiety", Zsuzsa KoszegiBuddyjski Ośrodek Medytacyjny
ul. Wyzwolenia 30A
6 Października, Poniedizałek
19:00Wykład "Miłość i partnerstwo w buddyzmie”", Paulina CzajaSpichlerz MOK
ul. Piastowska 13 (sala konferencyjna)
8 Października, Środa
19:00Projekcja filmu "Winter Tour"Sala Kameralna pod Amfiteatrem MOK
ul. Zamkowa 1
9 Października, Czwartek
17:00Promocja książki "Być pożytecznym"Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. Stare Miasto 33 (Pokój z widokiem - II piętro)
10 Października, Piątek
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13:15Wykład "Buddyzm a filozofia Zachodu", Artur PrzybysławskiWydział Humanistyczny UWM
ul. Kurta Obitza 1 (Sala nr 30)
17:00Czytanie bajek buddyjskichMultimedialna biblioteka dla dzieci Abecadło
C.H. "Aura" Al. Piłsudskiego 16
20:00Wykład "Rola nauczyciela w buddyzmie", Artur PrzybysławskiBuddyjski Ośrodek Medytacyjny
ul. Wyzwolenia 30A
11 Października, Sobota
12:00Czytanie bajek buddyjskichMultimedialna biblioteka dla dzieci Abecadło
C.H. "Aura" Al. Piłsudskiego 16
16:00Warsztaty medytacyjneBuddyjski Ośrodek Medytacyjny
ul. Wyzwolenia 30A
20:00Wykład "Szczęście w buddyzmie", Artur PrzybysławskiBuddyjski Ośrodek Medytacyjny
ul. Wyzwolenia 30A
15 Października, Środa
20:00Koncert zespołu PINK FREUD
Wstęp: 25 PLN w przedsprzedaży, 35 PLN w dniu koncertuNowy ANDERGRANT
ul. Kołobrzeska 32
Festiwal w Katowicach 2014
Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Kultury Buddyjskiej "Przestrzeń Umysłu" w Katowicach odbyła się w 
dniach od 25 kwietnia do 27 kwietnia.
25 Kwietnia, Piątek
19:30Wykład "Dosiadając tygrysa. Praca z umysłem w buddyzmie Diamentowej Drogi", Maria 
TurekBuddyjski Ośrodek Medytacyjny
ul. Kredytowa 8, Katowice
26 Kwietnia, Sobota
15:00Panel dyskusyjny "Budda i Miłość - buddyjskie spojrzenie na partnerstwo" z udziałem 
międzynarodowych akademików i nauczycieli  buddyjskich m.in.: dr Maria Turek, nauczyciel buddyjski 
Juraj Turek, dr hab. Mirosław PirógCentrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
ul. Bankowa 11a
27 Kwietnia, Niedziela
Dzień otwarty Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego w Katowicach
11:00Wykład "Buddyzm w praktyce. Pogląd, medytacja, działanie.", Maria Turek i Juraj TurekBuddyjski 
Ośrodek Medytacyjny
ul. Kredytowa 8, Katowice
11:00 / 19:30Dzień otwarty w buddyjskim ośrodku medytacyjnymBuddyjski Ośrodek Medytacyjny
ul. Kredytowa 8, Katowice
Festiwal w Krakowie 2014
Tegoroczna edycja Festiwalu Kultury Buddyjskiej "Przestrzeń Umysłu" w Krakowie odbyła się w dniach 
od 22 do 28 października.
Program
22 Października, Środa
19:00Wykład "Wizja szczęścia w buddyzmie", dr hab. Artur PrzybysławskiWojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
23 Października, Czwartek
19:00Wykład "Zachodnie oblicze Diamentowej Drogi buddyzmu tybetańskiego", prof. Kenn 
MalyWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
24 Października, Piątek
19:00Wykład "Praca nad umysłem i rozwój na Diamentowej Drodze", prof. Kenn MalyWojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
25 Października, Sobota
Warsztaty medytacyjne prowadzone przez nauczycieli buddyzmu Diamentowej Drogi
11:00Sesja medytacjyna z wyjaśnieniamiBuddyjski Ośrodek Medytacyjny w Krakowie
ul. Stattlera 5
13:00Sesja medytacjyna z wyjaśnieniamiBuddyjski Ośrodek Medytacyjny w Krakowie
ul. Stattlera 5
15:00Sesja medytacjyna z wyjaśnieniamiBuddyjski Ośrodek Medytacyjny w Krakowie
ul. Stattlera 5
17:00Wykład "Medytacja w buddyzmie Diamentowej Drogi", Karolina PospisilovaBuddyjski Ośrodek 
Medytacyjny w Krakowie
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

ul. Stattlera 5
26 Października, Niedziela
11:00Promocja książki Lamy Ole Nydahla "Być pożytecznym". Panel dyskusyjny z dr hab. Arturem 
PrzybysławskimKsięgarnio-kawiarnia De Revolutionibus. Books & Cafe.
ul. Bracka 14
17:00Wykład "Miłość i partnerstwo w buddyzmie Diamentowej Drogi", Karolina PospisilovaBuddyjski 
Ośrodek Medytacyjny w Krakowie
ul. Stattlera 5
27 Października, Poniedziałek
19:00Wykład-Slajdowisko - "Europejskie oblicze buddyzmu tybetańskiego"Piwnica Pod Baranami
Rynek Główny 27
28 Października, Wtorek
19:00Wykład - "Emocje jako źródło mądrości", dr hab. Artur PrzybysławskiWojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
Festiwal w  Toruniu 2014
Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Kultury Buddyjskiej "Przestrzeń Umysłu" w Toruniu odbyła się w dniach 
od 20 do 24 maja.
Program
20 Maja, Wtorek
17:00Otwarcie wystawy "Oświecenie 3D" Wprowadzenie: Opowieść o Stupach ich budowie, 
symbolice.Dom Muz
ul. Podmurna 1/3
18:00 - 20:00Panel dyskusyjny "Emocje w buddyzmie i psychologii". W panelu wezmą udział Ofelia 
Grzelińska i Jadwiga Bukowiecka.Dom Muz
ul. Podmurna 1/3
22 Maja, Czwartek
17:30Wykład "Buddyzm na Zachodzie", Marek Witek.Dom Muz
ul. Podmurna 1/3
23 Maja, Piątek
17:00Koncert zespołu "Sondi Avarrus" gongi i misy dźwiękowe.Dom Muz
ul. Podmurna 1/3
18:15Opowieść o Lamie Ole Nydahlu. Projekcja filmu "Wintertour".Dom Muz
ul. Podmurna 1/3
24 Maja, Sobota
11:00Czytanie bajek buddyjskich dzieciom. Warsztaty plastyczne dla dzieci inspirowane bajkami 
buddyjskimi.Dom Muz
ul. Poznańska 52
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Fundacja „Stupa 
House” przekazała 
częściowe środki na 
wykonanie prac 
budowlanych i 
remontowych w 
ośrodkach kultury 
buddyjskiej, częściowe 
środki na wsparcie 
produkcji filmu 
dokumentalnego, 
przewidzianego do 
powszechnego 
rozpowszechniania. 
Produkcja filmu jest w 
trakcie i będzie 
kontynuowana w latach 
kolejnych.
Fundacja kontynuowała 
działania promocyjne 
związane z kampanią 
darowizny w ramach 
odliczenia 1% podatku.
Fundacja zakupiła 
książki w ramach 
rozbudowy 
księgozbioru 
dostępnego dla 
czytelników.
Fundacja „Stupa 
House” kontynuowała 
swoją dotychczasową 
działalność polegającą 
na wspieraniu działań 
inspirowanych filozofią 
buddyzmu i buddyjskim 
rozwojem duchowym 
(Festiwali). Festiwale 
odbyły się w Szczecinie i 
Krakowie. W ramach 
programu zrealizowano 
między innymi wykłady, 
prowadzone przez 
polskich i zagranicznych 
wykładowców, 
prezentacje fotografii 
wykonanych przez 
podróżników, którzy 
odwiedzili Indie, Tybet, 
Bhutan, czy Nepal.
Celem Festiwali było 
zaprezentowanie 
ginącej kultury 
buddyzmu 
tybetańskiego oraz 
dostarczenie rzetelnej 
informacji i praktycznej 
wiedzy na temat nauk 
Buddyzmu 
Diamentowej Drogi.

94.99.Z
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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) 1,880,541.19 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,000.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,880.14 zł

e) Pozostałe przychody 1,874,661.05 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,000.00 zł
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4,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,864,981.60 zł

0.00 zł

282,992.06 zł

1,581,989.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 11,559.59 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 96,610.63 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 96,610.63 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,766,660.55 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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,874,174.18 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

987.93 zł

14,835.59 zł

1,876,662.85 zł 0.00 zł

1 Wykonanie prac budowlanych i remontowych w ośrodkach kultury buddyjskiej. 38,688.30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1,870,174.18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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

1.2. 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 10



0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

3.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 11



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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Maria Garczewska/ 
11.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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