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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Źródlak Prezes Zarządu TAK

Grażyna Konińska Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Marczewska Skarbnik TAK

Paulina Sabak-Huzior Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Kaleta Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alicja Kamińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Liliana Klimowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

a)Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat 
celiakii i diety bezglutenowej w celu poprawy jakości życia społecznego 
chorych. 
b)Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki lekarskiej 
nad chorymi na celiakię i innymi osobami na diecie bezglutenowej. 
c)Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze 
stosowaniem diety bezglutenowej. 
d)Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół 
wspólnych celów. 
e)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)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 
popularyzującej wiedzę na temat choroby w społeczeństwie i wśród 
samych chorych. 
b) Rzecznictwo interesów osób chorych, pomoc prawną i psychologiczną. 
c) Współpracę ze środowiskami medycznymi i akademickimi. 
d) Wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej celiakii. 
e) Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, a także innymi 
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania 
Stowarzyszenia. 
f) Organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych, edukacyjnych i 
wyjazdów dla chorych i ich rodzin. 
g) Pomoc finansową lub rzeczową dla chorych w trudnej sytuacji 
materialnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2017 Stowarzyszenie kontynuowało swoją szeroką działalność na rzecz osób na diecie 
bezglutenowej. Stowarzyszenie ma oddziały w kilkunastu miastach Polski, prowadzi też współpracę 
zagraniczną w ramach AOECS (Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Osób z Celiakią) oraz poradnictwo 
dla osób na diecie bezglutenowej przyjeżdżających do Polski z zagranicy. 

Główne działania Stowarzyszenia w 2017 roku:

Międzynarodowy Dzień Celiakii w 2017 roku

Z okazji XII Międzynarodowego Dnia Celiakii we współpracy z ośrodkami naukowymi zorganizowaliśmy 
cztery duże konferencje:
-Szczecin – 13 maja
-Poznań – 20 października
-Szczecin – 18 listopada
-Katowice – 2 grudnia

Inne imprezy, warsztaty i spotkania w całym kraju

Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność o kilka nowych miast dzięki zaangażowaniu wielu 
aktywnych członków organizacji. Oprócz konferencji z okazji MDC w 2017 zorganizowaliśmy 75 innych 
imprez w całej Polsce:
-seminaria (3), 
-warsztaty kulinarne (15), 
-Dni Dziecka (6), 
-mikołajki (16), 
-pikinik naukowy (1)
-konsultacje z dietetykiem (5)
-spotkania dla osób nowo zdiagnozowanych (5),
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-inne spotkania lub imprezy (20) – np. pikniki rodzinne, ogniska, spotkania karnawałowe, integracyjne 
itp

Działalność informacyjna w internecie w 2017 roku

Stowarzyszenie prowadzi od lat największy w Polsce serwis poświęcony celiakii i diecie bezglutenowej 
(www.celiakia.pl) wraz z forum dyskusyjnym, stronę www.przekreslonyklos.pl (produkty 
licencjonowane) oraz stronę www.menubezglutenu.pl (wyszukiwarka obiektów z bezglutenowym 
menu). Są to źródła najpełniejszej wiedzy na temat choroby trzewnej i diety bezglutenowej, a także 
życia na diecie. Również Profil Stowarzyszenia na Facebooku cieszył się dużym zainteresowaniem 
użytkowników, w 2017 roku przybyło nam nowych fanów. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Kontynuowaliśmy porady w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym na warszawskim Ursynowie, który 
prowadzimy od 2009 roku. Bezpłatne konsultacje w 2017 roku:
- porady telefoniczne 
- porady mailowe 
- porady dietetyczne na miejscu
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny jest też codziennym miejscem pracy dla osób zatrudnionych w 
Stowarzyszeniu. Porad w PIK udzielają dwie dyplomowane dietetyczki. Z naszego poradnictwa (w każdej 
formie) może skorzystać każdy, nie tylko członkowie Stowarzyszenia. Poradnictwo jest całkowicie 
bezpłatne.

Magazyn „Bez glutenu” i inne materiały edukacyjne

Pod koniec 2017 roku przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy dziewiąty numer magazynu „Bez glutenu” 
(6000 sztuk). Został on rozesłany do członków naszego Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych lekarzy i 
dietetyków. Jest to jedyne tego typu czasopismo w Polsce. Wydrukowaliśmy również ulotki ABC diety 
bezglutenowej oraz ulotki o celiakii, które wysyłaliśmy wraz z poradnikiem "Celiakia i dieta 
bezglutenowa" współpracującym z nami lekarzom i dietetykom, którzy przekazują go swoim nowo 
zdiagnozowanym pacjentom. Poradnik przesłaliśmy również bezpłatnie wszystkim zainteresowanym 
osobom, które o to poprosiły. Łącznie nasz poradnik otrzymało już około sto tysięcy osób. 

Poza tym Stowarzyszenie przygotowało materiały dla rodziców dzieci na diecie bezglutenowej pt. 
"Dziecko z celiakią w szkole".
Stowarzyszenie objęło także patronatem kilka ogólnopolskich publikacji, w tym książki: "Sezonowo 
bezglutenowo", "Mama Alergika gotuje z dziećmi", "Słodkie sekrety".

Badania produktów na zawartość glutenu i interwencje w GIS

W 2017 roku kontynuowaliśmy BADANIA KONSUMENCKIE PRODUKTÓW na zawartość glutenu. W 2017 
roku zbadaliśmy na zawartość glutenu aż 95 produktów, m.in. chleby sprzedawane jako bezglutenowe z 
nieznanych nam piekarni, mąki naturalnie bezglutenowe, chrupki i kaszki kukurydziane, kasze naturalnie 
bezglutenowe, ziarna, batony z dodatkiem różnych owoców.  O wynikach poinformowaliśmy 
bezglutenowych konsumentów na naszej stronie www.celiakia.pl. Produkty, które nie spełniały normy 
dla produktu bezglutenowego zgłosiliśmy do GIS. Dzięki nam inspekcje przeprowadziły kontrole w 
zakładach produkcyjnych.

Licencje na znak Przekreślonego Kłosa

Kontynuowaliśmy program udzielania licencji na znak Przekreślonego Kłosa na produktach 
żywnościowych, także na tzw. żywności do normalnej konsumpcji w zwykłych cenach, co znacząco 
obniża koszty stosowania diety i poprawia dostępność żywności bezglutenowej. To wciąż jeden z 
naszych najważniejszych celów: zapewnić osobom na diecie bezpieczną i niedrogą żywność, 
powszechnie dostępną.  Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce uprawnioną do przyznawania licencji na 
używanie międzynarodowego symbolu Przekreślonego Kłosa. W 2017 roku licencję otrzymało 13 firm. 
Wykaz wszystkich produktów licencjonowanych oraz firm znajduje się na naszej stronie www.celiakia.pl. 
Na koniec 2017 roku licencjonowane były 2102 produkty. W 2017 roku przeprowadziliśmy też wiele 
kolejnych rozmów i audytów związanych z licencjami. Dzięki naszej współpracy z kolejnymi 
producentami i sieciami handlowymi dostępność bezpiecznych produktów bezglutenowych w Polsce 
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znacznie się poprawiła. W 2017 roku wydaliśmy dwie edycje "Wykazu produktów ze znakiem 
Przekreślonego Kłosa". Strona poświęcona produktom licencjonowanycm: www.przekreslonyklos.pl.

MENU BEZ GLUTENU

Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2011 roku program MENU BEZ GLUTENU. Odbyło się kilkadziesiąt 
szkoleń restauracji, hoteli, ośrodków wypoczynkowych i innych miejsc w całej Polsce – nie każda 
przeszkolona restauracja ostatecznie została dołączona do programu. Na koniec roku przybyło 25 
obiektów gastronomicznych (łącznie było ich około 130). Na: www.menubezglutenu.pl jest 
wyszukiwarka i ich aktualna lista. Dzięki programowi MENU BEZ GLUTENU jedzenie poza domem i 
wyjazdy stają się dla osób na diecie bezglutenowej bezpieczniejsze.

Bezglutenowy wypoczynek

Objęliśmy patronatem sześć obozów dla dzieci i młodzieży na diecie bezglutenowej:

-Obóz żeglarski – Wielkie Jeziora Mazurskie  
-Mikoszewo - obóz sportowo-rekreacyjny nad morzem  dla dzieci z celiakią i cukrzycą
-Wieleń - kolonie dla dzieci nad jeziorem   
-Podlesice - obóz na Jurze-Krakowsko-Częstochowskiej  
-Stawiska – obóz dla dzieci nad jeziorem 

Ich organizatorzy zostali przeszkoleni pod kątem diety bezglutenowej. Na naszej stronie zamieszczamy 
także sukcesywnie (po wcześniejszej weryfikacji) ośrodki wypoczynkowe, agroturystyczne, pensjonaty i 
hotele w kraju i za granicą, które oferują swoim klientom bezglutenowe wyżywienie. 

Inne projekty Stowarzyszenia i współpraca w 2017 roku

- Aplikacja bezGlutenu - współpraca
- Stała współpraca z SGGW i PTD oraz z kilkudziesięcioma ośrodkami medycznymi w całej Polsce

Byliśmy partnerem konferencji i imprez, m.in.:

-Warszawa: Konferencja ALAB z prof. Fasano 
-Wrocław: XXI Wiosna Gastrologiczna
-Warszawa: Badanie „Gluten a autyzm”
-Raport Euroimmunu: "Życie z celiakią, trudności w przestrzeganiu diety bezglutenowej"
-Gdańsk: Targi Food-to-Go
-Dni Edukacji o Swoistych Zapaleniach Jelit

Media o nas

Z inspiracji Stowarzyszenia i przy naszym współudziale ukazało się w prasie wiele artykułów na temat 
celiakii i diety bezglutenowej. Są to wywiady z osobami ze Stowarzyszenia, artykuły powołujące się na 
działalność Stowarzyszenia, artykuły o celiakii, diecie bezglutenowej. Konferencja w Szczecinie została 
opisana w World Gastroenterology News. Przedstawiciele Stowarzyszenia wystąpili również w kilku 
lokalnych i ogólnopolskich programach TV.

Złoty OTIS dla Stowarzyszenia

W grudniu 2017 Stowarzyszenie zostało uhonorowane za swoją działaność Honorową Nagrodą Zaufania 
dla organizacji pacjentów "Złoty OTIS".
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

350000

490

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie 
prowadziło nieodpłatną 
działalność pożytku 
publicznego w sferze 
ochrony i promocji
zdrowia w zakresie 
szeroko opisanym w 
punkcie 1.1:

a) Prowadzenie 
bezpłatnego poradnictwa 
na temat celiakii i diety 
bezglutenowej (Punkt 
Informacyjno-
Konsultacyjny, bezpłatne 
porady dietetyczne).

b) Organizacja konferencji 
naukowych, spotkań, 
warsztatów kulinarnych i 
edukacyjnych i wszelkiego 
rodzaju imprez dla osób 
na diecie bezglutenowej
w kilkunastu miastach 
Polski (imprezy bezpłatne)

c) Wydawanie i 
dystrybucja poradników 
"Celiakia i
dieta bezglutenowa" oraz 
innych materiałów 
informacyjnych i 
edukacyjnych 
(bezpłatnych).

d) Prowadzenie programu 
badań produktów na
zawartość glutenu - akcja 
konsumencka.

e) Współpraca z lekarzami, 
dietetykami, uczelniami
medycznymi itd. w kwestii 
celiakii i diety
bezglutenowej.

94.99 Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

77.40 Z Dzierżawa własności intelektualnej

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią Diecie 
Bezglutenowej jako jedyna organizacja w Polsce 
ma prawo do udzielania licencji na używanie 
znaku Przekreślonego Kłosa na produktach 
spożywczych w ramach Europejskiego Systemu 
Licencyjnego i na mocy umowy z AOECS. Są to 
działania prowadzone przez Stowarzyszenie na 
rzecz bezglutenowych konsumentów, ponieważ 
dzięki temu zwiększa się dostępność na rynku 
bezpiecznych przebadanych produktów 
bezglutenowych. Zakłady produkcyjne 
wytwarzające wyroby objęte licencją są 
audytowane przez uprawnionych pracowników 
Stowarzyszenia, a
produkty regularnie badane pod kątem 
zawartości glutenu. W 2017 roku do programu 
licencyjnego dołączyło 13 firm, a Stowarzyszenie 
przeprowadziło kilkadziesiąt audytów.

58.14 Z Wydawanie czasopism i innych periodyków

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na 
Diecie Bezglutenowej wydaje raz w roku 
magazyn "Bez glutenu", jedyne tego typu 
wydawnictwo w Polsce przeznaczone dla 
członków Stowarzyszenia oraz współpracujących 
z nami lekarzy i dietetyków. W 2017 roku 
wydaliśmy dziewiąty numer magazynu. Magazyn 
zawiera szereg specjalistycznych artykułów 
dotyczących celiakii, alergii na gluten i diety 
bezglutenowej i jest wysyłany bezpłatnie 
członkom oraz współpracującym z nami 
specjalistom. Magazyn jest wydawany dzięki 
wpływom z reklam pozyskiwanym od 
producentów żywności bezglutenowej i innych 
reklamodawców.

82.30 Z Działalność związana z organizacją wystaw, 
targów i kongresów

Dzięki wpływom pozyskiwanym od wystawców 
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na 
Diecie Bezglutenowej może organizować od lat 
duże imprezy dla osób na diecie bezglutenowej, 
np.
Międzynarodowy Dzień Celiakii (12 edycji od 
2006 roku), targi żywności bezglutenowej 
Gluten Free EXPO (do 2017 roku 
zorganizowaliśmy trzy edycje EXPO). Udział dla 
uczestników jest we wszystkich tych 
wydarzeniach bezpłatny. W imprezach tego typu 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
uczestniczy od kilkuset do kilku tysięcy osób.
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1 031 250,17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 296 732,32 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 732 709,29 zł

d) Przychody finansowe 1 787,37 zł

e) Pozostałe przychody 21,19 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 464,34 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 103 098,31 zł

89 642,50 zł

7 881,59 zł

5 574,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 734 517,85 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 26 135,20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 197 304,87 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 171 169,67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 22 464,34 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -8 916,06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 274 436,51 zł

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 892 741,88 zł 197 304,87 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

305 648,38 zł 197 304,87 zł

0,00 zł 0,00 zł

458 272,78 zł

13 335,85 zł

113 735,19 zł

1 749,68 zł 0,00 zł

1 Organizacja konferencji naukowych, spotkań, warsztatów kulinarnych i edukacyjnych i wszelkiego 
rodzaju imprez dla osób na diecie bezglutenowej w kilkunastu miastach Polski (imprezy bezpłatne)

54 200,82 zł

2 Badania produktów na zawartość glutenu - akcja konsumencka 39 323,00 zł

3 Druk i dystrybucja bezgpatnych materiaów dotyczących celiakii i diety bezglutenowej 59 370,72 zł

4 Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z bezpłatnym poradnictwem dietetycznym 44 410,33 zł

1 Podatnicy zazwyczaj wpisują następujące cele szczegółowe: "na badania produktów", "na dzieci 
bezglutenowe"

2 967,30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 540,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 274 436,51 zł

Druk: NIW-CRSO 9



2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z późn. 
zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

7,0 osób

1.2. 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)

6,5 etatów

7,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

4 005,00 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

252 558,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
3,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

105,00 osób
3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

50,00 osób

55,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 388 897,49 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

371 827,25 zł

363 644,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 8 182,65 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17 070,24 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

129 815,04 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 129 815,04 zł

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

259 082,45 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

20 269,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

32 408,12 zł

15,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

15,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6 360,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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)

W roku 2017 Stowarzyszenie zatrudniało na umowę o 
pracę 7 osób, w tym 4 osoby pełniące jednocześnie funkcje 
w zarządzie. Osoby te są wynagradzane w związku w 
wykonywaniem codziennej pełnoetatowej pracy, tak jak w 
przypadku pozostałych pracowników, nie ma to związku z 
wykonywaną funkcją.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

6 360,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Zatrudnienie 2 pracowników 
niepełnosprawnych

Umożliwienie zatrudnienia 2 
pracownikom 
niepełnosprawnym, którzy 
świadczą pełnoetatową pracę 
na rzecz Stowarzyszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

22 464,34 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej jest największą organizacją pożytku publicznego, 
wspierającą osoby na diecie bezglutenowej od 2006 roku. Z sukcesami zmieniamy Polskę w kraj przyjazny 
bezglutenowcom. W kolejnych latach planujemy kontynuwację najważniejszych projektów oraz prowadzenie nowych, 
odpowiadających na wszystkie najważniejsze potrzeby naszych członków, ich rodzin oraz innych osób, dla których 
ważny jest temat chorób glutenozależnych i diety bezglutenowej.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Źródlak
Grażyna Konińska

Paulina Sabak-Huzior
Anna Marczewska

11 lipca 2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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