
 
Sprawozdanie merytoryczne z działa ń 
Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana 

za okres od dnia  01.01.2014 do dnia 31.12.2014 rok u 
 
 

I. Dane organizacji: 
 
1) pełna nazwa Polska Fundacja Medytacji Vipassana  
 
2) forma prawna fundacja  
 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  0000370893 
 
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 16.12.2010 roku  
 
5) nr NIP 9512330165  nr REGON 142707436 
 
6) dokładny adres  ul. Ekologiczna 8 m 79, 02-798 Warszawa, Polska 
 
7) tel. 505 830 915, 789 243 875, 797 958 861 

 
e-mail:info@pallava.dhamma.org, http://www.pallava.dhamma.org 

 
 
8) Zarząd Fundacji  
 
Beata Harenda - Prezes 

 

Dominika Jarkowska  Wiceprezes 

 

Małgorzata Ziembicka - Skarbnik 

 

Jakub Machałek - Członek Zarządu 

 

Małgorzata Meller - Członek Zarządu 

 

Anna Podgórska - Członek Zarządu 

 

Marcin Śmigiel - Członek Zarządu 
 
 
9) Rada Fundacji  
 
Irmgard Lehmann 
 
Małgorzata Myć 
 
Edith Nothnagel 
 
Klaus Peter Nothnagel 
 



II. Cel statutowy  
 
Głównym celem Fundacji jest: 
 
Popularyzacja medytacji Vipassana, aby jak najwięcej osób mogło nauczyć się techniki, 
pozwalającej na prowadzenie dobrego, harmonijnego życia ku pożytkowi jednostki i 
społeczeństwa, 
 
Szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, równego statusu kobiet i 
mężczyzn, pokojowego rozwoju społeczeństw poprzez rozwój jednostki (wystąpienie S.N. 
Goenki w ONZ w sierpniu 2000 roku) oraz propagowanie uniwersalnych, etycznych, 
niezależnych od wyznawanej religii, wartości w życiu prywatnym jak i zawodowym 
(wystąpienie S.N. Goenki na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w lutym 2000 
roku), 
 
Ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia (jednym z efektów praktyki medytacji 
Vipassana jest większa odporność na stres, wiele osób doświadcza zmniejszenia nasilenia 
dolegliwości spowodowanych chorobami psychosomatycznymi, cywilizacyjnymi), 
 
Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kursy medytacji Vipassana 
zwiększają samoświadomość, gotowość do pozytywnych zmian. Medytacja Vipassana jest 
między innymi stosowana w Indiach, Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, Meksyku, 
Hiszpanii w oficjalnie zatwierdzonych programach resocjalizacji więźniów), 
 
Działania w zakresie rozwijania prospołecznych wzorców zachowań wśród dzieci i 
młodzieży, zapobiegania agresji, 
 
Promocja idei wolontariatu (organizacja kursów medytacji Vipassana jest oparta wyłącznie 
na pracy wolontariuszy). 
 
 
III. Przedmiot działalno ści statutowej 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
1.Organizowanie kursów medytacji Vipassana, 
 
2. Wynajem obiektów na organizowane przez siebie kursy medytacyjne i spotkania, 
 
3.Zakładanie ośrodków medytacyjnych, 
 
4.Organizowanie akcji informacyjnych, pokazów filmów, wykładów i odczytów promujących 
medytację Vipassana, 
 
5.Przygotowanie, tłumaczenie i publikowanie książek, biuletynów, broszur, nagrań w 
postaci kaset video i CD, DVD poświęconych Vipassanie w zakresie realizacji celów 
statutowych, 
 
6. Uczestniczenie przedstawicieli Fundacji w krajowych i międzynarodowych spotkaniach 
informacyjnych i seminariach dotyczących medytacji Vipassana, jak też organizowanie 
takich spotkań w Polsce. 
 



IV. Zakres działa ń Fundacji w roku 2014  
 
Działania statutowe 
 
1. W roku 2014 Polska Fundacja Medytacji Vipassana zorganizowała w Ośrodku w Krutyni 
7 kursów medytacyjnych w dwóch terminach: 
od 12 lutego do 6 kwietnia 2014 roku (3 kursy 10 dniowe i 1 kurs 8 dniowy Satipatthany); 
oraz od 12 listopada do 14 grudnia 2014 roku (3 kursy 10 dniowe). 
 
2. Ponadto w dniu 14 czerwca zorganizowano kurs jednodniowy w Dziadowicach. 
 
3. Kontynuowano pracę nad rozwojem komitetów roboczych, pozyskując do nich 
aktywnych wolontariuszy. Zwiększyła się liczbę aktywnych członków komitetów, w tym  
organizacji kursów oraz zostały opracowane zmiany sposobu koordynacji kursów. 
 
4. Polska Fundacja Medytacji Vipassana wydała kolejne numery wewnętrznego biuletynu 
„Wiadomości Vipassany”. Biuletyn został rozesłany drogą emailową do zainteresowanych 
osób. 
 
5. Podjęto działania, mające na celu rozpoczęcie przygotowań, w związku z planowaną 
budową Ośrodka Medytacji Dhamma Pallava w Dziadowicach, gmina Malanów, powiat 
turecki. 
 
 
V. Uchwały  
 

Uchwała nr 1 Rady Polskiej Fundacji Medytacji Vipas sana z dnia 8 marca 2014 
roku o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2013. 

 
Uchwała nr 2 Rady Polskiej Fundacji Medytacji Vipas sana z dnia 20 marca 2014 

roku  o zmianie Statutu Fundacji w zakresie rozszerzenia składu Zarządu 
Fundacji z 7 do 12 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych 
przez Radę Fundacji na 2 letnią kadencję, zgodnie z §17, pkt.1 Statutu. 

 
Uchwała nr 3 Rady Polskiej Fundacji Medytacji Vipas sana z dnia 27 pa ździernika 

2014 roku o powołaniu nowych Członków Zarz ądu Fundacji:  Małgorzata Meller, 
Anna Podgórska i Marcin Śmigiel oraz Małgorzata Ziembicka (funkcja Skarbnika). 
Ponadto przyjęto rezygnację Skarbnika Jerzego Ambroszczyka oraz Członka 
Zarządu Jacka Wiktora. 

 
Uchwała nr 4 Rady Polskiej Fundacji Medytacji Vipas sana z dnia 3 listopada 2014 

roku  w sprawie przyj ęcia uproszczonych zasad sporz ądzania Sprawozda ń 
Finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.  

 
Uchwała nr 5 Rady Polskiej Fundacji Medytacji Vipas sana z dnia 15 grudnia 2014 

roku odno śnie ubiegania si ę o decyzj ę o warunkach zabudowy (etap 1) dla 
przyszłego O środka Medytacyjnego w Dziadowicach, gmina Malanów, powiat 
turecki.  

 
Uchwała nr 1 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 8 c zerwca 

2014 roku  w sprawie planu kursów Medytacji Vipassana organizo wanych w 
2015 roku. Postanowiono zorganizować: 6 kursów 10 dniowych, 1 kurs 8 dniowy 



Satipatthany, 1 kurs 3 dniowy dla Starszych Uczniów oraz 1 kurs 2 dniowy dla 
Dzieci. 

 
Uchwała nr 2 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 8 c zerwca 

2014 roku  w sprawie rozpocz ęcia stara ń o przyznanie decyzji o warunkach 
zabudowy WZ, w związku z planowaną budową Ośrodka Medytacji Dhamma 
Pallava w Dziadowicach, gmina Malanów, powiat turecki.  

 
Uchwała nr 3 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 8 c zerwca 

2014 roku  w sprawie regularnego wsparcia finansowego Systemu Rejestracji 
„CALM”.  

 
Uchwała nr 4 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 22 czerwca 

2014 roku  dotycz ąca utworzenia Komitetu Wykonawczego celem 
usprawnienia procesu decyzyjnego w sprawach budowy Ośrodka Medytacji w 
składzie: Anna Podgórska, Marcin Śmigiel i Michael Vatter. 

 
Uchwała nr 5 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 22 czerwca 

2014 roku  w sprawie nawi ązania współpracy z Kierownikiem Projektu budowy 
Ośrodka Medytacji.  

 
Uchwała nr 6 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 9 l ipca 2014 

roku w sprawie wynaj ęcia Biura Architektonicznego do pomocy w uzyskaniu 
decyzji o warunkach zabudowy WZ , w związku z planowaną budową Ośrodka 
Medytacji Dhamma Pallava w Dziadowicach, gmina Malanów, powiat turecki. 

 
Uchwała nr 7 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 22 lipca 2014 

roku  w sprawie zakupu działki nr 605 w Dziadowicach, gmi na Malanów, powiat 
turecki.  Działka zostanie nabyta w celach statutowych Fundacji i wejdzie w skład 
terenu planowanego Ośrodka Medytacji. 

 
Uchwała nr 8 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 5 s ierpnia 

2014 roku  w sprawie zakupu działki nr 609 w Dziadowicach, gmi na Malanów, 
powiat turecki.  Działka zostanie nabyta w celach statutowych Fundacji i wejdzie w 
skład terenu planowanego Ośrodka Medytacji. 

 
Uchwała nr 9 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 2 

października 2014 roku  w sprawie ustalenia wysoko ści kwoty wydatkowanej 
bez zgody Zarz ądu Fundacji dla działaj ących w jej ramach Komitetów. 
Powyższa kwota na tzw. wydatki bieżące, pozostająca do dyspozycji każdego 
Komitetu, nie powinna przekraczać 800,00 złotych na kwartał i może być 
wydatkowana bez konieczności uzyskanie akceptacji Zarządu Fundacji. 
Jednocześnie informacja o dokonaniu zakupu powinna być każdorazowo 
przekazywana do wiadomości Komitetu Finansowego i Zarządu Fundacji. 

 
Uchwała nr 10 Zarz ądu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana z dnia 12 

października 2014 roku  w sprawie redukcji ilo ści kursów Medytacji Vipassana 
organizowanych w 2015 roku Postanowiono zorganizować: 5 kursów 10 
dniowych, 1 kurs 8 dniowy Satipatthany, 1 kurs 3 dniowy dla Starszych Uczniów 
oraz 1 kurs 2 dniowy dla Dzieci, w dwóch terminach: od dnia 28 stycznia 2015 roku 
do dnia 22 marca 2015 roku oraz od dnia 3 listopada 2015 roku do dnia 6 grudnia 
2015 roku. 



 
VI. Przychody Fundacji 
 
W roku 2014 przychody z działalności statutowej Fundacji osiągnęły 245.865,33 zł 
(słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 
trzydzieści trzy grosze). 
 
 
VII. Koszty Fundacji: 
 
Na koszty Fundacji w 2014 roku złożyły się: 
 
1. Koszty realizacji działań statutowych 216.507,55 zł (słownie: dwieście szesnaście 

tysięcy pięćset siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). 
 
2. Koszty administracyjne 2.098,88 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem  

złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). 
 
3. Pozostałe koszty 2.163,86 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote i 

osiemdziesiąt sześć groszy). 
 
 
VIII. Należności publicznoprawne 
 
Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym, ani z opłatami składek ZUS. 
Fundacja złożyła deklarację CIT-8. 
 
 
IX. Inne informacje 
 
1. Fundacja nie zatrudniała i nie opłacała pracowników etatowych ani na umowę 
zlecenie. 
 
2. Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji ani w Zarządzie Fundacji 
ani w  Radzie Fundacji. 
 
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, a źródłem pochodzenia 
uzyskanych przychodów z działalności statutowej są dotacje, w postaci darowizn, 
składane przez Uczestników kursów medytacji Vipassana organizowanych przez 
Fundację. 
 
4. Fundacja posiadała na dzień 31 grudnia 2014 roku następujące kwoty ulokowane 
na rachunkach bankowych w Banku Millennium 241.920,00 zł (słownie: dwieście 
czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i zero groszy) oraz w ING Bank 
Śląski 92.294,79 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 
cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) i 424,89 Euro  (słownie: czterysta 
dwadzieścia cztery Euro i osiemdziesiąt dziewięć centów). 
 
5. Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
6. Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach. 
 



7. Fundacja nabyła nieruchomości w postaci dwóch zalesionych działek o numerach 
605 i 609 w Dziadowicach, gmina Malanów, powiat turecki, za łączną kwotę 98.000,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i zero groszy). Działki o łącznej 
powierzchni około 3,5 ha zostały zakupione w celach statutowych Fundacji i wejdą w skład 
terenu planowanego Ośrodka Medytacji. 
 
8. Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
 
9. Fundacja sporządzała sprawozdanie dla celów statystycznych. 
 
10. Kontrole w okresie sprawozdawczym nie odbyły się. 
 
 
Zarząd:  
 
Beata Harenda 
 
Dominika Jarkowska 
 
Jakub Machałek 
 
Małgorzata Meller 
 
Anna Podgórska 
 
Marcin Śmigiel 
 
Małgorzata Ziembicka 
 
 
Zatwierdził: 
 
Małgorzata Myć 
 


