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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 2019-06-30

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 693888108

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

Marcin Barański Prezes Zarządu TAK

Rafał Olech wiceprezes zarządu TAK

Agnieszka Horożaniecka członek Zarządu TAK

Sylwia Starczewska członek zarządu TAK

Marcin Mędrzecki członek zarządu TAK

Michał Siwek 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

Mira Boboli Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej

TAK

Marek Rosiński Z-ca Rady Nadzorczej TAK

Wojciech Tracewski Członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA "STUPA HOUSE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja "Stupa House" została powołana w celach: propagowania, 
wspierania i ochrony kultury tybetańskiej; upowszechniania w 
świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej 
oraz wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego KARMA 
KAGYU (obecnie Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja „Stupa House” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizację 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 
tybetańskiego lub kultury tybetańskiej na wyższych uczelniach w kraju lub 
zagranicą,
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) gromadzenia 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 otrzymywania w formie darowizn oraz wspieranie rozwoju 
rękodzielnictwa w tym zakresie,
7) działalność edukacyjno-informacyjną, 
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 
ośrodka medytacyjnego Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii 
Karma Kagyu w Warszawie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

7000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

I. W 2018 r. Fundacja kontynuowała działania promocyjne związane z kampanią darowizny w ramach odliczenia 1% podatku. 
Dzięki środkom otrzymanym w ramach przekazanego 1% podatku Fundacja mogła wspierać działalność ośrodków 
medytacyjnych w Polsce.
II. W 2018 r. Fundacja „Stupa House” kontynuowała swoją dotychczasową działalność polegającą na wspieraniu działań 
inspirowanych filozofią buddyzmu i buddyjskim rozwojem duchowym (Festiwali). Festiwale odbyły się w Olsztynie, Łodzi, 
Bydgoszczy i Krakowie. W ramach programu zrealizowano między innymi wykłady, prowadzone przez polskich i zagranicznych 
wykładowców, panele dyskusyjne, projekcje filmów dotyczących kultury buddyjskiej  w tym nagrodzonego wieloma nagrodami 
filmu dokumentalnego „Hannah. Nieznana historia buddyzmu", którego powstanie Fundacja współfinansowała w latach 
poprzednich. Zorganizowania została wystawa "Stupy" i zaprezentowana w Bibliotece UWM (w Olsztynie). Celem wystawy było 
przybliżenie ginącej kultury buddyzmu tybetańskiego. W tradycji buddyjskiej stupy to budowle będące trójwymiarowymi 
modelami oświecenia. Reprezentują one również elementy z jakich skonstruowany jest wszechświat, ponadto każda z ośmiu 
rodzajów stup symbolizuje pewien etap w życiu historycznego Buddy. Z tego powodu stupa jako obiekt geometryczny i sakralny 
posiada nie tylko unikalny walor estetyczny, ale również edukacyjny. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Celem 
wszystkich Festiwali było zaprezentowanie ginącej kultury buddyzmu tybetańskiego oraz dostarczenie rzetelnej informacji i 
praktycznej wiedzy na temat nauk Buddyzmu Diamentowej Drogi. 
III.  W 2018 roku Fundacja Stupa House zasponsorowała po raz kolejny podróże wolontariuszki do Indii w celu nauki i dalszego 
przekazywania znajomości zasad tworzenia tradycyjnej sztuki buddyjskiej. Dzięki temu działaniu, coraz większa liczba osób ma 
dostęp do unikatowej wiedzy na temat sztuki buddyjskiej.
IV. Fundacja Stupa House w 2018 r. kontynuowała działania (rozpoczęte w 2017 roku), czyli akcję rozsyłania do bibliotek na 
terenie całego kraju książek Lamy Ole Nydahla „O śmierci i odrodzeniu”. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu jak największej 
liczbie osób (głównie z małych ośrodków) do informacji o kulturze buddyjskiej. Fundacja otrzymała podziękowania od wielu 
bibliotek za wzbogacenie ich księgozbioru.
V. Fundacja dofinansowała również Wystawę Zdjęć związanych z kulturą Buddyjską w Bielsku Białej, w celu umożliwienia jak 
najszerszej grupie osób, zapoznania się z kulturą buddyjską. 
VI.  W 2018 roku Fundacja przygotowała wystawę „Bogactwo Umysłu. Skarby Sztuki Himalajów” we współpracy z Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Wystawa była ogromnym sukcesem. Odwiedziło ja ponad 6000 osób. 
Ekspozycji niezwykłych obiektów związanych ze sztuką buddyjską,  towarzyszyły wykłady pokazujące jak bliski jest pogląd 
buddyjski najnowszym osiągnięciom nauki , szczególnie w dziedzinie fizyki i psychologii. Zaprezentowana została filozofia 
buddyjska oraz można było wziąć udział w prowadzonej medytacji, posłuchać o sztuce buddyjskiej, która aktualnie przeżywa 
swój renesans u europejskich artystów i zapoznano się z bardzo odmiennymi kulturowo bajkami buddyjskimi, które zachwyciły 
nie tylko dzieci, ponieważ były czytane przez znakomitego krakowskiego aktora. Było to największe przedsięwzięcie w historii 
działania Fundacji. Fundacja planuje kolejne takie wydarzenia, z uwagi na ogromne zainteresowanie i możliwość  
spektakularnego spełniania swoich statutowych celów.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Fundacja „Stupa House” kontynuowała swoją 
dotychczasową działalność polegającą na 
wspieraniu działań inspirowanych filozofią 
buddyzmu i buddyjskim rozwojem duchowym 
(Festiwali). Festiwale odbyły się w Olsztynie, 
Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie. FSH kontynuowała 
akcję czyli akcję rozsyłania do bibliotek na 
terenie całego kraju książek Lamy Ole Nydahla 
„O śmierci i odrodzeniu”. FSH zasponsorowała po 
raz kolejny podróże wolontariuszki do Indii w 
celu nauki i dalszego przekazywania znajomości 
zasad tworzenia tradycyjnej sztuki buddyjskiej. 
Fundacja dofinansowała również Wystawę Zdjęć 
związanych z kulturą Buddyjską w Bielsku Białej, 
w celu umożliwienia jak najszerszej grupie osób, 
zapoznania się z kulturą buddyjską. Fundacja 
przygotowała wystawę „Bogactwo Umysłu. 
Skarby Sztuki Himalajów” we współpracy z 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w 
Krakowie.

94.99.Z 85 492,59 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 188 407,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 186 390,92 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 114,33 zł

e) pozostałe przychody 1 902,43 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 55 525,59 zł

2.4. Z innych źródeł 2 016,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 85 492,59 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 112 865,33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 18 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

18 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

39 341,59 zł

16 184,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 79 970,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 126 983,66 zł 85 492,59 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

106 420,06 zł 85 492,59 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 025,36 zł

2 538,24 zł 0,00 zł

1 Wydatki związane z Wystawą  „Skarby Himalajów” w Krakowie 68 485,97 zł

2 Rozsyłanie książek o tematyce buddyjskiej do bibliotek w całym kraju oraz Festiwal Buddyjski w 
Bielsku Białej

12 000,00 zł

3 zwrot kosztów delegacji wolontariuszki na podróże do Indii w celu dalszej nauki tradycyjnych 
metod sztuki Buddyjskiej

4 006,61 zł

4 wsparcie Fundacji Darma Movie Project, zajmującej się dystrybucją Filmu o Hannah Nydahl, 
(kontynuacja promocji z 2017)

1 000,00 zł

1 Organizacja spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z udziałem znawców kultury 
tybetańskiej, tłumaczy języka tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu tybetańskiego 
oraz działalność edukacyjno-informacyjna

68 485,97 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

63 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 osób

57 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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

w 
tym:

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

Druk: NIW-CRSO 9



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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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)

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

1 IV Festiwal Kultury 
Buddyjskiej w Olsztynie 
„Przestrzeń umysłu”

Poprzez realizację zadania 
publicznego IV Festiwalu 
Kultury Buddyjskiej w Olsztynie 
- „Przestrzeń umysłu" zakładane 
rezultaty zostały osiągnięte: 
1.Wspieranie wizerunku miasta 
Olsztyna jako miasta dialogu, 
wielokulturowego i miasta 
inspiracji : ▪▪ miasto otwarte na 
inspiracje z zewnątrz, ▪▪ miasto 
otwarte na inspiracje z 
wewnątrz – w tym wychodzące 
od mieszkańców, ▪▪ miasto 
samo będące źródłem inspiracji 
– wskazujące nowe wzorce i 
kierunki użyteczne dla innych. 
Przyswajanie inspiracji z 
zewnątrz

Urząd: Gmina Olsztyn Departament: 
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

3 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

2 Festiwal Kultury Buddyjskiej 
Przestrzeń Umysłu Otwarty 
konkurs ofert na realizację w 
roku 2018 zadania 
publicznego Gminy Miejskiej 
Kraków w sferze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego pt. 
„Wzbogacenie oferty 
kulturalnej miasta - 
wydarzenia kulturalne i 
artystyczne”

1. Zaprezentowanie i 
upowszechnienie w kulturze 
europejskiej ginącej kultury 
buddyzmu tybetańskiego. 2. 
Poszerzenie horyzontów 
intelektualnych i kulturalnych 
mieszkańców Krakowa poprzez 
dostarczenie rzetelnej 
informacji i praktycznej wiedzy 
na temat kultury buddyzmu 
tybetańskiego. 3. Utrwalenie 
wizerunku Krakowa jako: ● 
miejsca otwartego na dialog 
międzykulturowy i zmniejszenie 
dystansu społecznego wobec 
innej kultury. ● jako miasta 
inteligentnie wykorzystującego 
twórczy kapitał ludzki i tworząc

Prezydent Miasta Krakowa 15 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 

upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Izabela Strożek Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-30
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