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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA Ulica UL. NA UBOCZU Nr domu 28 Nr lokalu U-C4

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-791 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-253-04-97

Nr faksu E-mail info@celiakia.pl Strona www www.celiakia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14087069800000 6. Numer KRS 0000273781
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1. Małgorzata Źródlak – Prezes

2. Grażyna Konińska – Wiceprezes
3. Sylwia Mikulec – Sekretarz
4. Maria Górzyńska - Skarbnik
5. Anna Marczewska – Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

1.Alicja Kamińska - Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Kowalski - Wiceprzewodniczący
3. Jerzy Kaleta - Sekretarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na 
temat celiakii i diety bezglutenowej w celu poprawy jakości życia 
społecznego chorych. 
2) Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki 
lekarskiej nad chorymi na celiakię i innymi osobami na diecie 
bezglutenowej. 
3) Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze 
stosowaniem diety bezglutenowej. 
4) Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół 
wspólnych celów. 
5)Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za 
granicą, których celem jest działanie na rzecz chorych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1) Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, popularyzującej wiedzę na temat choroby w 
społeczeństwie i wśród samych chorych. 
2) Rzecznictwo interesów osób chorych, pomoc prawną i 
psychologiczną. 
3) Współpracę ze środowiskami medycznymi i akademickimi. 
4) Wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej 
celiakii. 
5) Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, a także 
innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w 
celach działania Stowarzyszenia. 
6) Organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych, edukacyjnych 
i wyjazdów dla chorych i ich rodzin. 
7) Pomoc finansową lub rzeczową dla chorych w trudnej sytuacji 
materialnej.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Główne działania Stowarzyszenia w 2011 roku (działalność pożytku 
publicznego):
- Prowadziliśmy nadal Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Warszawie, 
centrum informacji dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej. Można do nas 
zadzwonić, wysłać e-mail z zapytaniem, umówić się na indywidualną bezpłatną 
konsultację dietetyczną na miejscu. 
- W 2011 roku kontynuowaliśmy naszą konsumencką akcję BADANIA 
PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH pod kątem zawartości glutenu. 
Sprawdzamy produkty oznakowane jako bezglutenowe, ale także „zwykłe” 
produkty żywnościowe, które spożywamy, a które powinny być z natury 
bezglutenowe lub na opakowaniach których nie ma informacji o składnikach 
glutenowych. Przeprowadziliśmy 2 tury badań.
- W maju  rozpoczęliśmy Program „MENU BEZ GLUTENU”. W 2011 roku do 
programu przystąpiło kilkanaście restauracji z całej Polski. Stworzyliśmy 
wyszukiwarkę restauracji z bezglutenowym menu: www.menubezglutenu.pl.
- W styczniu rozpoczęliśmy wysyłkę naszego uaktualnionego poradnika 
„Celiakia i dieta bezglutenowa”. Poradnik na bieżąco wysyłamy współpracującym 
z nami lekarzom i dietetykom (ponad 1000 osób), którzy przekazują go swoim 
nowo zdiagnozowanym pacjentom. Przesyłamy go również bezpłatnie wszystkim 
zainteresowanym osobom. Nakład poradnika w 2011 roku - 8000 sztuk.
- Prowadzimy największy w Polsce portal poświęcony diecie bezglutenowej i 
celiakii: www.celiakia.pl (blisko milion wejść w 2011 roku).
- Uruchomiliśmy portal www.kuchniabezglutenowa.pl, zawierający bezglutenowe 
przepisy opatrzone zdjęciami. Na portalu organizujemy konkursy dla 
użytkowników.
- Przygotowaliśmy „Wykaz produktów bezglutenowych” na stronie 
www.celiakia.pl  - spisaliśmy wszystkie produkty oznaczone lub opisane jako 
bezglutenowe, które są obecne na polskim rynku (ponad 2000).  
- Dzięki naszej pracy w ogólnopolskich mediach pojawiło się kilkadziesiąt 
artykułów o celiakii i diecie bezglutenowej.
- Zorganizowaliśmy VI  Międzynarodowy Dzień Celiakii (MDC):  2 kwietnia 
wspólnie z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci konferencję naukową w Warszawie: „Celiakia – na progu przełomu?". 
Dzięki współpracy z IFMSA (Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Medycyny) 
z okazji VI MDC zrealizowaliśmy konferencje naukowe, warsztaty i spotkania 
również we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Białymstoku, Łodzi i Katowicach. 
Na wszystkie te konferencje był wstęp wolny i bezpłatny. 
- Zorganizowaliśmy inne konferencje, m.in.:   „Żyj szczęśliwie z celiakią” w 
Białymstoku, specjalną konferencję szkoleniową dla aktywnych zawodowo 
dietetyków.
- Wzięliśmy udział w kilkunastu konferencjach medycznych na terenie całej 
Polski, m.in. Gastro Update, „Profilaktyka i dietoterapia chorób układu krążenia” 
w ramach III Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka,  „Żywienie - 
zdrowie i choroby”, „Lekarz XXI wieku. Problemy pediatryczne w praktyce 
lekarskiej. Część II”.
- Wzięliśmy udział w konferencjach za granicą:  w 14 Międzynarodowym 
Sympozjum na temat Celiakii w Oslo i na corocznej konferencji AOECS 
(Association of European Coeliac Societies) na Malcie.
- Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań i warsztatów -  warsztaty kulinarne w 
Warszawie, Łodzi, Białymstoku i Szczecinie, Bezglutenowy Dzień Dziecka i 
Mikołajki w Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu oraz kilkanaście różnych spotkań 
osób na diecie bezglutenowej w dwunastu  miastach Polski.
- 15 października spotkaliśmy się  w Hotelu Gromada w Warszawie z okazji 

ochrona i promocja zdrowia
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pięciolecia naszego Stowarzyszenia. 
- Bezglutenowy wypoczynek – w 2011 rozpoczęliśmy współpracę z firmą 
Geovita, której ośrodki wypoczynkowe wprowadziły bezglutenowe wyżywienie 
dla gości. Pod naszym patronatem odbyły się także kolonie dla dzieci na diecie 
bezglutenowej w Stoczku Łukowskim. Na naszej stronie zamieszczamy także 
(po wcześniejszej weryfikacji) ośrodki agroturystyczne, pensjonaty i hotele w 
kraju i za granicą, które oferują swoim klientom bezglutenowe wyżywienie. 
- W 2011 roku kontynuowaliśmy współpracę ze środowiskiem lekarskim z kilku 
ośrodków medycznych w Polsce, z wieloma dietetykami (Katedra Dietetyki 
Wydziału Żywienia SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki) i studentami 
medycyny (IFMSA). 
- Baza danych lekarzy – stworzyliśmy i prowadzimy bazę gabinetów lekarzy 
gastrologów i pediatrów, którym wysyłamy nasze materiały informacyjne i 
poradniki dla pacjentów.
- Od 2011 roku jesteśmy na Facebooku. Nie tylko dyskutujemy i zamieszczamy 
tam zdjęcia i aktualne informacje na temat działalności Stowarzyszenia, ale 
także organizujemy konkursy z nagrodami.
- Przygotowaliśmy newsletter Stowarzyszenia, który wysyłamy zapisującym się  
na naszej stronie www.celiakia.pl osobom.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

12000

300

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Stowarzyszenie prowadziło nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie opisanym w Punkcie II.1.1. (z wyjątkiem 
organizacji konferencji z okazji VI Międzynarodowego Dnia 
Celiakii - działalność odpłatna pożytku publicznego opisana w 
Punkcie II.5.1). 
Kod PKD:
94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
(PKD 2007)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego 
Stowarzyszenie zorganizowało 2.04.2011 konferencję "Celiakia 
na progu przełomu?" z okazji VI Międzynarodowego Dnia Celiakii. 
Pozyskano sponsorów konferencji. 
Kod PKD:
94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 
(PKD 2007)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Stowarzyszenie prowadziło w 2011 działalność gospodarczą w 
zakresie:

- Wydawania czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z:
Na jesieni 2011 przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy trzeci numer 
czasopisma „Bez glutenu” (nakład 2000 szt.). Czasopismo jest 
bezpłatnie wysyłane członkom Stowarzyszenia, wydawane dzięki 
wpływom z reklam.
 
- Dzierżawy własności intelektualnej – 77.40.Z:
W 2011 roku kontynuowaliśmy akcję udzielania licencji na 
używanie znaku przekreślonego kłosa - są to działania mające na 
celu konsumencką kontrolę nad rynkiem bezglutenowym w 
Polsce i uporządkowanie spraw związanych z oznaczaniem 
bezglutenowej żywności przez producentów. W 2011 roku 
podpisaliśmy umowy z następującymi firmami: Roleski, Profi, 
Geomax, Eurosnack, TBM Snack, Ekoprodukt, Klin Business.

- Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i 
kongresów – 82.30.Z:

28 maja 2011 w Warszawie zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce 
targi żywności bezglutenowej. Gluten Free EXPO przyciągnęło 
kilkaset osób zainteresowanych bezglutenowymi produktami 23 
firm, które wystawiały swoje produkty.
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.14.Z

77.40.Z

82.30.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 237 044,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 592,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20 813,92 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 106 418,09 zł

4. Przychody z działalności finansowej 703,18 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 65 958,48 zł
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6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 29 313,76 zł

20 080,00 zł

1 337,90 zł

7 895,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 436,81 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 531,65 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 26 844,04 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 26 844,04 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 17 736,88 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 72 689,53 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 219 116,36 zł 72 689,53 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

84 310,50 zł 72 235,66 zł

23 345,57 zł 0,00 zł

79 574,05 zł

29 583,90 zł 0,00 zł

453,87 zł 453,87 zł

2 302,34 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Badania produktów na zawartość glutenu 9 585,91 zł
2 Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 49 765,85 zł
3 Przygotowanie programu MENU BEZ GLUTENU 3 937,27 zł
4 Materiały na teat celiakii i diety, spotkania, warsztaty w całej Polsce 9 400,50 zł

1 Badania produktów na zawartość glutenu 2 352,80 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0,0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów
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7,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

903,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

2,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 309 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

7,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 7,00 osób

0,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 60 207,97 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

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43 670,33 zł

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

16 537,64 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 688,35 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

303,13 zł

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

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

2 100,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 288,72 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Małgorzata Źródlak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

13 lipca 2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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