
Miejscowość, data: Warszawa, 26.06.2021

Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2020

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:

- Stworzenie strony Dhamma.pl
Stworzyliśmy w pełni funkcjonalną stronę aby każdy zainteresowany mógł zamówić darmowe książki z naszego
projektu „Dhamma-dāna”(„dar Dhammy”). Wszystkie materiały na stronie są darmowe, ponieważ Dhamma
została nam przekazana bez żadnych opłat. Każdy może wejść na stronę i zamówić nasze książki w formie
papierowej, wystarczy się zalogować i podać adres do wysyłki. Wszystko, co oferujemy, to dar Dhammy od
tych wszystkich, którzy już skorzystali z Nauk Przebudzonego i chcą się Nimi podzielić z innymi. Dlatego
projekt ten nazywa się po pāḷijsku „Dhamma-dāna”, czyli „dar Dhammy” – to podarunek od kogoś, kto był na
tyle szczodry i hojny, że chciał się podzielić tym z innymi.

- Zamówienie w drukarni i wydanie do darmowej dystrybucji 20 000 książek (w 2020 roku):
„Moc pytań” Thanissaro Bhikkhu - 1000 egzemplarzy
„Z każdym oddechem” Thanissaro Bhikhu - 3000 egz.
„Majjhima Nikaya tom 1” Piotr Jagodziński - 3000 egz.
„Dobre pytania, dobre odpowiedzi” Shravasti Dhammika - 3000 egz.
„Cztery Szlachetne Prawdy” Ajahn Sumedho - 2000 egz.
„Spokój istnieina” Viradhamm Bhikkhu - 2000 egz.
„Szlachetna Strategia” Thanissaro Bhikkhu - 2000 egz.
„Czystość serca” Thanissaro Bhikkhu - 1000 egz.
„Trzymaj mniej!” Ajahn Brahm - 3000 egz.

- 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.



- Założenie Zooma i prowadzenie medytacji on-line
W związku z pandemią i ochroną zdrowia, a także w ramach pomocy w radzeniu sobie z izolacją w trakcie
restrykcji związanych z epidemią, stworzyliśmy login na platformie Zoom, gdzie co niedzielę organizowaliśmy
darmowe spotkania medytacyjne, wraz z instrukcjami dla osób początkujących oraz omawianiem teorii
buddyzmu theravada, także ze znanymi mnichami tradycji theravady (np Thanissaro Bhikkhu, 12 listopada 2020)

- Ufundowanie wsparcia psychologicznego
Także w związku z pandemią i w ramach pomocy w radzeniu sobie z samo-izolacją, ufundowaliśmy darmowe
sesje psychologiczne przez Zoom’a z profesjonalnym psychoterapeutą (Piotr Suchanek), dla wszystkich tych,
którzy w pierwszych tygodniach i miesiącach pandemii potrzebowali wsparcia, a nie mogli sobie pozwolić z
przyczyn finansowych na opłacenie wizyty u specjalisty. Pomysł okazał się tak dobry, że zabrakło miejsc
(umówiliśmy się z psychoterapeutą co do ilości godzin/osób, za które fundacja opłaciła psychoterapię).

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

Dnia 2020-05-21 zamówienie do druku 5 tys. książek, wartość zamówienia 10.998,84 zł
Dnia 2020-07-23 zamówienie do druku 4 tys. książek, wartość zamówienia 7.171,97 zł
Dnia 2020-10-05 zamówienie do druku 4 tys. książek, wartość zamówienia 7.645,17 zł
Dnia 2020-12-07 zamówienie do druku 7 tys. książek, wartość zamówienia 16.463,12 zł



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 1/2021 Zarządu Fundacji „Theravada” w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego.
- Uchwała nr 2/2021 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: 118 158,67
W tym:
- ze spadków lub zapisów: 0,00
- z darowizn: 94 717,56
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00

z innych źródeł / wskazać jakie/: 23 441,11
W tym:
- Pozostałe przychody operacyjne 23 441,11

* 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): 135 390,01
W tym:
- na realizację celów statutowych: 99 286,50
- na administrację /czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp./: 33 131,22

na działalność gospodarczą: Fundacja „Theravada” nie prowadzi
działalności gospodarczej
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 2 972,29

W tym:
- Koszty operacji finansowych: 171,64
- Pozostałe koszty operacyjne: 2 800,65
W
7) Informacje o osobach zatrudnionych i majątku fundacji:

Liczba osób zatrudnionych ogółem: brak osób zatrudnionych

W tym na stanowiskach: nie miało miejsca

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie miało miejsca

Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: nie miało miejsca



wynagrodzenia: nie miało miejsca
nagrody:nie miało miejsca
premie: nie miało miejsca
inne świadczenia /wskazać jakie/: nie miało miejsca

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

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: nie miało miejsca

Informacje o udzielonych pożyczkach: nie miało miejsca

Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych:

Kwota: 15 524,83
Bank: BGŻ PNB PARIBAS

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- pożyczkowa: brak

b) Kwoty zgromadzone w gotówce: brak

c) Informacje o wartości nabytych papierów wartościowych: brak
- Obligacji: brak
- Udziałów: brak Nazwa spółki: brak
- Akcji: brak Nazwa spółki: brak
-

c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie miało miejsca

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie miało miejsca

e) Informacje według sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych:
Aktywa: 44 032,06
Zobowiązania: 919,54

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.)


