Warszawa, 08.08.2020

Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2019
1) Dane fundacji:
Nazwa: Fundacja „Theravada”
Siedziba, adres: Szwankowskiego 4A/32, 01-318 Warszawa
Aktualny adres do korespondencji: Szwankowskiego 4A/32, 01-318 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: theravada.pl@gmail.com
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29 maja 2013
Nr KRS: 0000464215
Nr REGON: 146715622
Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
Imię, nazwisko, pełniona funkcja:
- Piotr Jagodziński, prezes zarządu
2) Cele statutowe fundacji:

- Propagowanie wiedzy z zakresu buddyzmu Theravady
- Umożliwienie osobom zainteresowanym buddyzmem Theravady zapoznanie się z naukami (w formie książek,
filmów, wykładów etc) oraz podjęcia praktyk pod opieką kompetentnych nauczycieli (zarówno mnichów jak i
świeckich nauczycieli).
- Ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia poprzez zapoznanie się naukami buddyzmu Theravady oraz
technikami medytacji i relaksacji, umożliwiającymi zmniejszenie poziomu stresu oraz poprawy fizycznego i
psychicznego samopoczucia
- Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie nauk buddyjskich, języków, kultury i
sztuki krajów, których kultura i sztuka ukształtowała się pod wpływem Theravady: Tajlandia, Sri Lanka, Birma,
Laos, Wietnam, Kambodża, Indie.
- Integrowanie środowiska polskich buddystów Theravady.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w
roku sprawozdawczym:
- Organizacja odosobnienia medytacyjnego z Ajahnem Sujato w Centrum Taraska 3-10
grudnia 2019 r.
Odosobnienia i warsztaty medytacyjne to wydarzenia zorganizowane przez Fundację “Theravada” dla
osób zainteresowanych medytacją, jaka nauczana jest w tradycji theravada. Zaproszeni nauczyciele
medytacji dają instrukcje, odpowiadają na pytania oraz prowadzą wspólną praktykę medytacji.
- Organizacja cyklicznych spotkań wprowadzających do medytacji
W każdą niedzielę w lokalu szkoły jogi Satwa w Warszawie przy ul. Felińskiego 24 nieodpłatnie
odbywają się spotkania, podczas których wyjaśniana jest teoretyczna i praktyczna strona medytacji
buddyjskiej według szkoły theravady, czyli tradycyjnych nauk kanonu palijskiego.
- Wydanie do darmowej dystrybucji książki “Moc pytań” Thanissaro Bhikkhu w 3000
egzemplarzy.
- Złożenie aplikacji i otrzymanie grantu z Khyentse Foundation na tłumaczenia i druk
książek z tekstami źródłowymi kanonu palijskiego
Aby usprawnić i sfinansować tłumaczenie podstawowych tekstów kanonu palijskiego, który w języku
polskim nigdy nie został w całości przetłumaczony, Fundacja „Theravada” postanowiła ubiegać się o
grant (data złożenia wniosku 16.01.2019) od Khyentse Foundation z USA, która zajmuje się
wsparciem instytucji i osób zaangażowanych w praktykę i studiowanie nauk buddyjskich. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie i na konto przelanych zostało 4600 $ amerykańskich. Po wymianie na
złotówki, zostały one wszystkie użyte na prace związane z tłumaczeniami oraz na druk pierwszej
książki (druk nastąpił dopiero w 2020 roku)
- Prowadzenie portalu tłumaczeń buddyjskich Sasana.pl

- Promocja w mediach społecznościowych
W celu propagowania wiedzy z zakresu buddyzmu theravady, Fundacja prowadzi profile organizacji
(theravada, sasana) na portalu społecznościowym Facebook, jak również tłumaczenia i publikacje
filmów o tematyce buddyjskiej na portalu youtube (kanały: SasanaPL, TheravadaPL) jak również
publikacje plików audio do darmowej dystrybucji na portalu SoundCloud.

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
- dnia 25.09.2019 złożenie zamówienia drukarni Pringroup.pl na wydrukowanie 3000
egzemplarzy książki „Moc pytań” autorstwa Thanissaro Bhikkhu. Wartość zamówienia
5.177,97 PLN

- dnia 05.06.2019 zatwierdzony przelew zagraniczny z Khyentse Foundation (USA) na
konto Fundacji „Theravada” w przeliczonej na złotówki kwocie 16 678,22

3) Opis prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS:
Fundacja „Theravada” nie prowadzi działalności gospodarczej
4) Odpisy uchwał zarządu (wskazać ilość i załączyć do sprawozdania).

Uchwała nr 1/2020 Zarządu Fundacji „Theravada” w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego.
Uchwała nr 2/2020 Zarządu Fundacji „Theravada” w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego.

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz form
płatności (gotówka, przelew):
Przychody ogółem: 49 039,59
W tym:
- ze spadków lub zapisów:
- z darowizn: 49 039,59
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: Fundacja „Theravada” nie prowadzi
działalności gospodarczej
- wynik finansowy działalności gospodarczej (przychody pomniejszone o koszty):
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów z pozostałych źródeł: %
6) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem wraz z wyodrębnieniem form płatności (np. gotówka, przelew): 28 989,54
W tym:
na realizację celów statutowych: 21 061,78
na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./ 7 927,76
- na działalność gospodarczą: nie miało miejsca
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: nie miało miejsca
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: -brak osób zatrudnionych
W tym na stanowiskach:
W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: - nie miało miejsca
Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: - nie miało miejsca
W tym:

wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

- nie miało miejsca

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych: - nie miało miejsca
Członkom Zarządu ogółem: - nie miało miejsca
W tym:
- wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
- wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
- wynagrodzenia:
- nagrody:
- premie:
- inne świadczenia /wskazać jakie/:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: - nie miało miejsca
Informacje o udzielonych pożyczkach:
Podstawa statutowa udzielenia pożyczki: - nie miało miejsca
Kwota:
Pożyczkobiorca:
Warunki przyznania pożyczki:
Kwota:
Warunki przyznania pożyczki:

Pożyczkobiorca:

Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:
Kwota: 60 920,65
Bank BGŻ PNB PARIBAS + paypal
Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: brak
b) Kwoty zgromadzone w gotówce: brak
c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych:
- Obligacji: brak
- Udziałów:
Nazwa spółki:
- Akcji:
Nazwa spółki:
-

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie miało miejsca
Kwota wydatkowana:
Przeznaczenie nieruchomości:
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie miało miejsca
Kwota wydatkowana:
Wyszczególnienie:
e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych:
Aktywa: 60 920,65
Zobowiązania: 857
8) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych:
nie miało miejsca

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, w tym o
składanych deklaracjach podatkowych:
CIT-8

10) Informacje, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz.
723, 1075,1499 i 2215)
nie miało miejsca

11) Informacje o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Nie miało miejsca
12) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
Nie miało miejsca

W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.

…………………………………
………………………………….
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej)
Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

