
 
 Sprawozdanie merytoryczne z działań 
Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana 

za okres od dnia  01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku 
 
 

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@pl.dhamma.org, http://www.pl.dhamma.org 

 
8) Zarząd Fundacji: 
 
Beata Harenda - prezes 
 
Jerzy Ambroszczyk - skarbnik 
 
Monika Mizera – wiceprezes 
 
Zygmunt Lulkowski - członek Zarządu 
 
Dominika Jarkowska - członek Zarządu 
  
9) Rada Fundacji 
 
Christopher Weeden 
 
Irmgard Lehmann 
 
Małgorzata Myć 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pl.dhamma.org
http://www.pl.dhamma.org/


II. Cel statutowy 

 
        Głównym celem Fundacji jest: 
 

1. Popularyzacja medytacji Vipassana, aby jak najwięcej osób mogło nauczyć się techniki, 
pozwalającej na prowadzenie dobrego, harmonijnego życia ku pożytkowi jednostki i 
społeczeństwa, 
 

2. 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 ), 

 
3. 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), 

 
4. 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), 

 
5. Działania w zakresie rozwijania prospołecznych wzorców zachowań wśród dzieci i 

młodzieży, zapobiegania agresji, 
 

6. Promocja idei wolontariatu (organizacja kursów Vipassany jest oparta wyłącznie na pracy 
wolontariuszy). 

 
III. Przedmiot działalności 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 działań Fundacji w roku 2012 

 
Działania statutowe 
 
1. W roku 2012 Polska Fundacja Medytacji Vipassana zorganizowała sześć  kursów 
medytacyjnych, w Krutyni w terminach  07.03 -18.03.12 i  21.03 – 01.04.12 oraz  24.10.12 
– 4.11.12  i  7 – 18.11.12, i w Piotrkowicach Małych w dniach 18.07 - 29.07.12  oraz  kurs 
Sattipathana Sutta w dniach 01.08 – 10.08.12. 
 
2. Ponadto zorganizowała 3 kursy jednodniowe: 25.08 2012 roku  w  Dziadowicach   
15.09.2012 roku  w Warszawie oraz 01.12.2012 roku w Katowicach. 
    
3. Kontynuowała współpracę z nowym miejscem  – Zespołem Szkół w Piotrkowicach 
Małych koło Krakowa, gdzie odbył się po raz  pierwszy w Polsce kurs Sattipathana Sutta. 
 
4. Realizowała  współpracę  z Wydawnictwem Zysk i Spółka w sprawie wydania polskiej 
wersji książki: „Sztuka życia. Medytacja Vipassana według nauk S.N. Goenki” Williama 
Harta. Książka została wydana w kwietniu 2012. 
 
5.  Kontynuowała pracę nad rozwojem komitetów roboczych, pozyskując  do nich 
aktywnych wolontariuszy. Zwiększyłą liczbę aktywnych członków  komitetów, w tym  
organizacji kursów oraz opracowała zmiany sposobu koordynacji kursów. 
 
6.  Podjęła decyzję o wydaniu polskiej wersji wykładów do kursu Satipatthana Sutta   
 
7. Wydała kolejny numer wewnętrznego biuletynu  „Wiadomości Vipassany”. Biuletyn 
został rozesłany drogą emailową do zainteresowanych osób. 
 

V. Uchwały 

 
Uchwała nr 1 z dnia 14 kwietnia 2012 roku Rady Polskiej Fundacji Medytacji 

Vipassana  o przyjęciu rezygnacji przewodniczącego Zarządu Bartłomieja 
Piotrowskiego i powołaniu nowego członka Zarządu- Dominikę Jarkowską. 

 

Uchwała nr 2 z dnia 14 kwietnia 2012 roku Rady i Zarządu Polskiej Fundacji 
Medytacji Vipassana  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011   

 i udzieleniu absolutorium Zarządowi. 
 
Uchwała nr 3 z dnia 14 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiej Fundacji Medytacji 
Vipassana  o przyjęciu procedury bezpieczeństwa finansowego oraz wyznaczeniu 
osoby odpowiedzialnej za jej przestrzeganie i stosowanie. 
 
Uchwała nr 1 z dnia 21 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiej Fundacji Medytacji 

Vipassana  o zakupie namiotu służącego jako sala medytacyjna na ziemi Dhammy 
w Dziadowicach-miejscu powstania przyszłego ośrodka.  

 

      Uchwała nr 1 z dnia 4 maja 2012 roku Zarządu Polskiej Fundacji Medytacji 
 Vipassana w sprawie odłożenia przygotowań do budowy ośrodka 
 medytacyjnego. 
 

Uchwała nr 1 z dnia 2 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiej Fundacji Medytacji o 
przesunięcia kursu letniego na jesień 2013 oraz o  rezygnacji z kursu Satipatthany  



i przesunięciu go na marzec 2014. 
 

 
VI. Przychody Fundacji. 
 
W roku 2012  przychody z działalności statutowej fundacji osiągnęły: 330 999,26 zł (trzysta 
trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  i dwadzieścia sześć 
groszy) 
  
VII. Koszty Fundacji: 
 

Na koszty fundacji w 2012 roku złożyły się: 
 
1. Koszty realizacji działań statutowych: 192 566,25 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące 

pięćset sześćdziesiąt sześć złotych  i dwadzieścia pięć groszy) 
 

2. Koszty administracyjne : 9 077,11 zł (dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych, 

jedenaście groszy) 
 

3. Pozostałe koszty: 7 836,26 zł (siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych, 
dwadzieścia 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 na stałe pracowników. 
 
2. Fundacja nie opłacała pracowników stałych. 
  
3. Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie 
Fundacji. 
 
4. Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
5. Fundacja posiadała następujące kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  
bank Millennium; 244 623,27 zł (dwieście czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 
złote i dwadzieścia siedem groszy), bank ING Bank Śląski; 69 302,53 zł (sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy trzysta dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze). 
 
6. Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach. 

 
 
7. Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 
8. Fundacja nie nabyła środków trwałych. 

 
 
9. Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych. 



 
10. Kontrole w okresie sprawozdawczym nie odbyły się. 
 
Zarząd: 
 

Beata Harenda 
 
Monika Mizera 
 
Jerzy Ambroszczyk 
 
Dominika Jarkowska 
 
Zygmunt Lulkowski 
 
Zatwierdził: 
 

Małgorzata Myć 
 


