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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

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

2007-02-08

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

Paulina Sabak-Huzior Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Marczewska Skarbnik TAK

Grażyna Konińska Sekretarz TAK

Daria Kostrzewska-Jafiszow Członek Zarządu 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 Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Liliana Klimowicz Sekretarz 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 2020 Stowarzyszenie mimo pandemii COVID-19 kontynuowało swoją szeroką działalność na rzecz osób na diecie 
bezglutenowej w całej Polsce, prowadząc wiele stałych projektów i realizując nowe. Stowarzyszenie ma oddziały w kilkunastu 
miastach Polski, prowadzi też współpracę zagraniczną w ramach AOECS (Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Osób z Celiakią). 
Misją Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat celiakii i zmienianie Polskę w kraj przyjazny osobom na diecie 
bezglutenowej.

Główne działania Stowarzyszenia w 2020 roku:

Warsztaty i spotkania Stowarzyszenia

Dzięki zaangażowaniu aktywnych członków Stowarzyszenia przed lockdownem wynikającym z pandemii (w styczniu i lutym 
2020 r.) zorganizowaliśmy 9 imprez dla osób na diecie bezglutenowej w kilku miastach Polski:

- 3 spotkania z dietetykiem dla osób nowo zdiagnozowanych (w Warszawie, Olsztynie i Krakowie)
- warsztaty kulinarne w Szczecinie
- zabawy karnawałowe w Białymstoku, Olsztynie i Augustowie
- spotkanie na temat diety bezglutenowej w szkołach w Koszalinie
- lekcja dla dzieci na temat celiakii i diety bezglutenowej w Mielnie
W styczniu wzięliśmy również udział w licytacji materiałów edukacyjnych Stowarzyszenia na Allegro na rzecz finału WOŚP.
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Ze względu na pandemię nie mogły się odbyć tradycyjnie organizowane w całej Polsce imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i 
mikołajek. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować dzieciom 2 konkursy z nagrodami w formie zdalnej (wszystkie dzieci, 
które nadesłały prace konkursowe otrzymały prezenty):
- „Moje najpyszniejsze na całym świecie bezglutenowe śniadanie” – z okazji Dnia Dziecka
- „Mój mikołajkowy pierniczek” – z okazji mikołajek

Działalność informacyjna i edukacyjna w 2020 roku

Stowarzyszenie prowadzi największy w Polsce serwis poświęcony celiakii i diecie bezglutenowej www.celiakia.pl wraz z forum 
dyskusyjnym, a także stronę www.przekreslonyklos.pl poświęconą produktom bezglutenowym, www.menubezglutenu.pl z 
wyszukiwarką obiektów z bezglutenowym menu w ramach prowadzonego programu MENU BEZ GLUTENU oraz 
www.kuchniabezglutenowa.pl ze sprawdzonymi przepisami bezglutenowymi. Są to źródła wiedzy na temat celiakii, diety 
bezglutenowej i praktycznych aspektów życia na diecie dla osób nowo zdiagnozowanych, ale także dłużej stosujących dietę 
bezglutenową. Informacje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla członków Stowarzyszenia. Członkowie 
otrzymują raz w miesiącu newsletter z aktualnościami dotyczącymi życia na diecie, a także dodatkowe newslettery z 
informacjami na temat bieżących wydarzeń w ich regionach. Nowi członkowie Stowarzyszenia zapisując się otrzymują pakiet 
materiałów edukacyjnych wraz z możliwością bezpłatnego udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez 
Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie prowadziło w 2020 r. aktywną działalność w mediach społecznościowych - na Facebooku i Instagramie. 
Stowarzyszenie posiada także kanał na YouTube.

Webinaria

W związku z panującą pandemią i ograniczeniami dotyczącymi spotkań, Stowarzyszenie rozpoczęło działalność edukacyjną 
online. W 2020 r. zorganizowaliśmy 4 webinary:
•„Dieta bezglutenowa od czego zacząć?” (lipiec i listopad)
•„ABC kuchni bezglutenowej” (sierpień)
•„Bezglutenowe zakupy co nam mówi etykieta?” (wrzesień)

15 MDC - w 2020 r. Międzynarodowy Dzień Celiakii świętowaliśmy online. Ze względu na pandemię nie mogliśmy zorganizować 
konferencji ani spotkań, które zazwyczaj odbywają się w związku ze świętem osób z celiakią.

Centrum Diety Bezglutenowej w Warszawie

W Centrum Diety Bezglutenowej prowadzonym przez Stowarzyszenie stale udzielane są bezpłatne porady w zakresie diety 
bezglutenowej: drogą telefoniczną, mailową oraz na miejscu po wcześniejszym umówieniu terminu. W Centrum w 2020 roku 
pracowało 3 dietetyków. Z poradnictwa może skorzystać każdy, nie tylko członkowie Stowarzyszenia. Centrum Diety 
Bezglutenowej jest także codziennym miejscem pracy osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu. Do 14 marca 2020 r. Centrum 
działało normalnie, po ogłoszeniu lockdownu w formie online, a w dalszej części roku hybrydowo (codzienny dyżur na miejscu 2
 osób, reszta zespołu pracowała zdalnie).

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia

Magazyn „Bez glutenu”: 
11 numer magazynu „Bez glutenu” został po raz pierwszy opublikowany w formie online: I część w kwietniu, II część w maju 
2020. We wrześniu trafił do druku (6000 szt) i został rozesłany do członków naszego Stowarzyszenia oraz współpracujących 
lekarzy, dietetyków, a także restauracji z MENU BEZ GLUTENU i firm licencjonowanych. Jest to jedyne tego typu czasopismo w 
Polsce. Archiwalne numery magazynu są umieszczone na naszej stronie internetowej w formie pdf.

Książka dla dzieci „Co je Jan? I dlaczego nie ciastko?”
W 2020 r. nawiązaliśmy współpracę z Justyną Tarkowską (pracownia graficzna Mile Widziane), czego efektem było wydanie 
książki specjalnie dla dzieci z celiakią, poruszającej w przyjazny i ciepły sposób temat choroby i przejścia na dietę bezglutenową. 
Książka była prezentem dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a następnie została wysłana do wszystkich chętnych członków 
Stowarzyszenia i ich dzieci. Książka jest bezpłatna i dostępna wyłącznie dla osób należących do Stowarzyszenia. Rozsyłamy ją 
również do bibliotek i oddziałów pediatrycznych szpitali w całej Polsce.

Inne materiały edukacyjne
W 2020 r. wydrukowaliśmy również nowe ulotki na temat celiakii diety bezglutenowej oraz kolejne wydanie poradnika "Celiakia 
i dieta bezglutenowa".
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Akcja Bezglutenowa Biblioteka

Nasz konkurs na stronie www.bibliotekabezglutenowa.pl trwał od lipca do grudnia 2020 r. Zorganizowaliśmy go wraz z Good 
Books, firmą wspierającą czytelnictwo w naszym kraju, we współpracy z Justyną Tarkowską. Zgłaszające się biblioteki 
otrzymywały od Stowarzyszenia bezpłatny pakiet książek. Dzięki konkursowi 522 biblioteki w całej Polsce posiadają półki z 
naszymi materiałami na temat celiakii i diety bezglutenowej oraz książkami dla dzieci: "Co je Jan? I dlaczego nie ciastko?" oraz 
"Ola, Franek i Gucio Gluten. Bezglutenowa lektura obowiązkowa".

Badania produktów na zawartość glutenu

W 2020 roku kontynuowaliśmy konsumencką akcję badań produktów na zawartość glutenu. Zbadaliśmy łącznie aż 72 produkty 
w II turach (we wrześniu i w listopadzie). O wynikach poinformowaliśmy konsumentów na naszej stronie www.celiakia.pl. 
Produkt, który nie spełniał normy dla wyrobu bezglutenowego zgłosiliśmy do inspekcji sanitarnej, dzięki czemu została 
przeprowadzona kontrola u producenta.

Licencje na znak Przekreślonego Kłosa - Europejski System Licencyjny

W 2020 r. kontynuowaliśmy program udzielania licencji na znak Przekreślonego Kłosa na produktach żywnościowych, także na 
tzw. żywności do normalnej konsumpcji. Obniża to koszty stosowania diety i poprawia dostępność żywności bezglutenowej. To 
wciąż jeden z najważniejszych celów Stowarzyszenia: zapewnić osobom na diecie bezpieczną i powszechnie dostępną żywność.  
Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce uprawnioną do przyznawania licencji na używanie międzynarodowego symbolu 
Przekreślonego Kłosa w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego i współpracy z AOECS. 
W 2020 roku licencję otrzymały kolejne firmy, a na rynku pojawiło się kilkaset nowych produktów. Aktualizowany kwartalnie 
wykaz "Produkty ze znakiem Przekreślonego Kłosa" oraz lista firm licencjonowanych znajduje się na naszej stronie 
www.celiakia.pl oraz www.przekreslonyklos.pl. 

W 2020 roku rozpoczęliśmy też współpracę z jednostką certyfikującą TUV SUD i zleciliśmy kilkadziesiąt audytów związanych z 
licencjami. 
Przeprowadziliśmy również ankietę na temat zaufania konsumentów do licencjonowanego znaku Przekreślonego Kłosa 
(niezmiennie cieszy się on zaufaniem około 95% osób na diecie bezglutenowych).

MENU BEZ GLUTENU

Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2011 roku program MENU BEZ GLUTENU, choć było to utrudnione ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią i czasowym zamknięciem restauracji i hoteli. Część szkoleń i audytów odbyła się online.  Do programu 
dołączyliśmy 10 obiektów gastronomicznych (łącznie na koniec 2020 roku było ich 118), wyłączonych z programu zostało 11 
(główne przyczyny: lockdown, rezygnacja lokalu z powodu braku klientów bezglutenowych lub zamknięcie lokalu). W 
wyszukiwarce na stronie: www.menubezglutenu.pl prezentujemy aktualną listę miejsc przeszkolonych. Dzięki programowi 
MENU BEZ GLUTENU jedzenie poza domem i wyjazdy są dla osób na diecie bezglutenowej bezpieczniejsze.

Kuchnia Bezglutenowa

Nowy portal Stowarzyszenia www.kuchniabezglutenowa.pl ruszył w sierpniu. W 2020 roku zorganizowaliśmy 3 konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami dla użytkowników portalu:
- Letnie desery
- Dyniodobre
- Bezglutenowa Wigilia

Kuchniabezglutenowa.pl zgromadziła kilkaset przepisów na sprawdzone przez jej użytkowników dania bez glutenu i jest 
źródłem ciekawych przepisów i porad dla wszystkich zainteresowanych.

Bezglutenowy wypoczynek w 2020 r.

Objęliśmy patronatem cztery obozy dla dzieci i młodzieży na diecie bezglutenowej w ramach współpracy z organizatorami 
wypoczynku: 
•  Ostrowo nad morzem
•  Ostrów Mausz nad jeziorem na Kaszubach
•  Nowy Gierałtów - obóz sportowy w Kotlinie Kłodzkiej
•  Sycowa Huta - obóz nad jeziorem na Kaszubach
Organizatorzy wypoczynku (wychowawcy i ośrodki) zostali przeszkoleni pod kątem diety bezglutenowej.

Patronat 
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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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

350000

490

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

Stowarzyszenie w 2020 r. objęło patronatem 3 książki:
- "Roślinny nabiał" Olgi Smile
- "Roślinna kuchnia rodzinna" Olgi i Weroniki Smile
- "Ciasta i desery bezglutenowe" Kamili i Noemi Górny

Objęliśmy także patronatem „Odlotowe Kartoflisko” w Strzelnie.

Współpraca z NFZ 

W 2020 r. kontynuowaliśmy rozpoczętą rok wcześniej współpracę z NFZ w ramach Forum Organizacji Pacjentów. W jej efekcie 
wspólnie opracowaliśmy poradnik dla pacjentów na temat celiakii i diety bezglutenowej, który został umieszczony na stronie 
NFZ. Publikacje o celiakii zostały też zamieszczone na stronach pacjent.gov.pl i w aktualnościach NFZ (także w social mediach 
Funduszu). 

Konferencje

Wzięliśmy udział w 3 ważnych wydarzeniach:
-Walnym zgromadzeniu członków AOECS (online)
-Konferencji NEUROBIOTA 2020 (online) 
-Konferencji ”Celiakia choroba o wielu obliczach czy zwykła nietolerancja pokarmowa?” - konferencja online z naszym 
udziałem: wykład na temat diety bezglutenowej

Inne ważne inicjatywy

- Konkurs na Najsmaczniejsze Pieczywo Bezglutenowe 2020 (online, trwał od 2 marca do 2 kwietnia)
- wysłanie listu do Episkopatu Polski w sprawie bezglutenowej komunii 
- pismo do Orlenu i McDonald’s w sprawie oferty dla osób na diecie bezglutenowej 
- akcja # mamy bezglutenowy wybór (prezentowanie różnorodności dostępnych certyfikowanych produktów bezglutenowych: -
Dzień Hamburgera, Bezglutenowe lody, Co zabrać na biwak i camping, Słodkie przekąski, Bezglutenowe śniadania, Produkty na 
grilla, Słone przekąski do plecaka, Bezglutenowe makarony, Pasty, pasztety, hummusy)
- ważne cykle artykułów na www.celiakia.pl (jak gluten wpływa na mózg i układ nerwowy, macierzyństwo i płodność w celiakii, 
diagnostyka celiakii u dzieci (nowe wytyczne ESPGHAN), szczepienia na COVID, bezglutenowa śniadaniówka okiem dietetyka, 
jak zorganizować bezglutenowe święta, pomysły na świąteczne przepisy, alkohole w diecie itp.)
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

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

- Bezpłatne poradnictwo, także dietetyczne, w 
Centrum Diety Bezglutenowej oraz poprzez 
portal www.celiakia.pl.

- Organizacja konferencji naukowych, 
webinarów, warsztatów kulinarnych i 
edukacyjnych, spotkań z
z dietetykiem dla osób nowo zdiagnozowanych i
wszelkiego rodzaju imprez dla osób na diecie 
bezglutenowej, głównie rodzin, w całej Polsce
(imprezy są bezpłatne dla uczestników).

- Publikowanie i dystrybucja bezpłatnych 
poradników "Celiakia i dieta bezglutenowa", 
"Dziecko na diecie bezglutenowej", książek dla 
dzieci z celiakią oraz innych materiałów 
edukacyjnych dla pacjentów.

- Badanie produktów na zawartość glutenu w 
ramach akcji konsumenckiej.

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

94.99.Z 205 746,46 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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205 746,46 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 24 075,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 974 656,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 294 854,57 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 653 956,28 zł

d) przychody finansowe 20 941,04 zł

e) pozostałe przychody 4 905,07 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 77.40.Z

Dzierżawa własności intelektualnej 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej jest jedyną organizacją w 
Polsce uprawnioną do przyznawania licencji na używanie międzynarodowego znaku 
towarowego Przekreślony Kłos w ramach Europejskiego Systemu Licencyjnego i współpracy z 
AOECS. Jest to powszechnie rozpoznawalny przez konsumentów symbol bezpiecznej 
certyfikowanej żywności bezglutenowej. Udzielanie licencji na znak jest działaniem na rzecz 
bezglutenowych konsumentów, gdyż zwiększa dostępność przebadanych i bezpiecznych 
produktów. Zakłady wytwarzające żywność objętą licencją są audytowane, a produkty 
licencjonowane regularnie badane pod kątem zawartości glutenu. W 2020 do programu 
licencyjnego włączonych zostało 5 firm, a Stowarzyszenie zleciło kilkadziesiąt audytów.

2 58.14.Z

Wydawanie czasopism i innych periodyków

Stowarzyszenie wydaje magazyn "Bez glutenu", jedyne tego typu czasopismo w Polsce 
przeznaczone dla członków Stowarzyszenia oraz współpracujących z nami lekarzy, 
dietetyków, producentów żywności bezglutenowej i właścicieli obiektów z programu MENU 
BEZ GLUTENU. Magazyn jest dystrybuowany bezpłatnie, wydawany dzięki wpływom z reklam. 
Zawiera szereg specjalistycznych artykułów dotyczących celiakii i diety bezglutenowej i życia 
na diecie. W 2020 r. wydaliśmy 11 numer "Bez glutenu" w 6000 szt.

3 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Stowarzyszenie prowadzi projekt MENU BEZ GLUTENU, w ramach którego prowadzi szkolenia 
i kontrole restauracji, kawiarni, hoteli i innych miejsc oferujących bezglutenowe wyżywienie. 
Program MENU BEZ GLUTENU powstał w 2011 roku by stworzyć bazę bezpiecznych 
przeszkolonych miejsc w całej Polsce, w których osoby na diecie bezglutenowej znajdą 
bezpieczne dla nich wyżywienie. W 2020 roku do programu należało 118 obiektów. 
Wyszukiwarka obiektów znajduje się na stronie www.menubezglutenu.pl

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 718 989,39 zł

2.4. Z innych źródeł 25 846,11 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 205 746,46 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 205 746,46 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 118 050,89 zł 205 746,46 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Badanie produktów na zawartość glutenu w ramach akcji konsumenckiej 12 837,93 zł

2 Organizacja spotkań edukacyjnych, mikołajek i Dni Dziecka, wszelkiego rodzaju imprez dla osób na 
diecie bezglutenowej (bezpłatnych dla uczestników)

21 869,49 zł

3 Druk i dystrybucja bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat celiakii i diety bezglutenowej 
(książek, poradników, ulotek dla osób na diecie, do szpitali, bibliotek itd.)

71 117,80 zł

4 Prowadzenie Centrum Diety Bezglutenowej 99 921,24 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

24 075,00 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

w 
tym:

61 985,92 zł

3 047,19 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

653 956,28 złg) z działalności gospodarczej
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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 -154 150,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 201 455,20 zł

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

449 005,04 zł 205 746,46 zł

0,00 zł 0,00 zł

452 501,08 zł

5 271,44 zł

207 112,57 zł

4 160,76 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 201 455,20 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

86 290,92 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

9 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

8,20 etatów

10 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

4 970 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

3 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)

40 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

30 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 509 089,38 zł

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

175 220,08 zł

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

333 869,30 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 510,65 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 062,20 zł

13 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

13 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

455 112,43 zł

455 112,43 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 53 976,95 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 175 220,08 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 490,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W 2020 r. Stowarzyszenie zatrudniało 19 osób, w tym 9 na 
umowę o pracę (łącznie 8,2 etatu) oraz 10 na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (w bardzo różnym wymiarze pracy 
w poszczególnych miesiącach). Wśród osób zatrudnionych 
na etat było 5 pełniących jednocześnie funkcje w zarządzie. 
Osoby te nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
tych funkcji, a za codzienną pracę przy realizacji 
konkretnych działań w ramach nieodpłatnej działalności 
statutowej oraz działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 060,00 zł

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

1 Zatrudnienie pracownika z 
niepełnosprawnością

Umożliwienie pracy osobie 
niepełnosprawnej, która 
świadczy pełnoetatową pracę 
na rzecz Stowarzyszenia

PFRON 24 075,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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 w kraju organizacją pożytku 
publicznego pomagającą osobom na diecie bezglutenowej. Działamy w całej Polsce, mamy oddziały w kilkunastu 
miastach.

Upowszechniamy wiedzę na temat celiakii i sukcesywnie zmieniamy Polskę w kraj przyjazny osobom na diecie 
bezglutenowej.
Obecnie w Stowarzyszeniu jest już ponad 5.200 członków. Zapraszamy do naszego grona osoby z celiakią, alergią 
na gluten, rodziców chorych dzieci, lekarzy, dietetyków i wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Beneficjentami 
naszych działań są jednak nie tylko członkowie, ale wszystkie zainteresowane tematem osoby, gdyż większość 
naszych działań jest otwartych, np. program MENU BEZ GLUTENU, serwisy internetowe udostępniające wiedzę i 
materiały edukacyjne, produkty z licencją szeroko dostępne w sklepach itd.

Od roku 2008 nasze Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego (nasz KRS: 0000 27 37 81). 
Członkami honorowymi Stowarzyszenia jest kilkadziesiąt osób, w tym znani lekarze i dietetycy.

Aktywne działania Stowarzyszenia doceniane są przez osoby, którym pomagamy, współpracujących z nami lekarzy i 
dietetyków nie tylko w Polsce, ale także za granicą (w Association of European Coeliac Societies, AOECS).

W 2018 roku za swoją działalność Stowarzyszenie otrzymało Honorową Nagrodę Zaufania Złoty OTIS dla 
organizacji pacjentów.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Źródlak 
Paulina Sabak-Huzior

Anna Marczewska
Grażyna Konińska

Daria Kostrzewska-Jafiszow

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13
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