
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• 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 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica AL. IGNACEGO 
DASZYŃSKIEGO

Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-534 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 600270882

Nr faksu E-mail 
info@apetytnazycie.org

Strona www www.apetytnazycie.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-01-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12250759800000 6. Numer KRS 0000409039

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

Marek Lichota Prezes Zarządu TAK

Anna Godyń Członek Zarządu TAK

Michał Łyczak Skarbnik TAK

Anna Domagała 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

Małgorzata Tylman Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Łukasz Nowopolski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Gabriela Maczugowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ UKŁADU POKARMOWEGO "APETYT NA 
ŻYCIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Podstawowa działalność Stowarzyszenia skupia się wokół określonych 
celów: 
1) Niesienia pomocy chorym z dysfunkcją układu pokarmowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób na leczeniu żywieniowym. 
2) Zapewnienia dostępu do aktualnej wiedzy na temat chorób układu 
pokarmowego  i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki 
żywienia.
3) Poprawy warunków życiowych i zdrowotnych osób chorych oraz 
zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym,  zawodowym i 
kulturalnym kraju.
4)  Stworzenia platformy do wymiany doświadczeń oraz promowania 
działań informacyjnych poprzez uświadamianie społeczeństwa, w tym 
również środowisk medycznych, na tą formę leczenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) organizowanie i prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych z 
zakresu leczenia żywieniowego wśród chorych jak i całego społeczeństwa 
w celu zwiększenia świadomości społecznej na ten temat poprzez:
 
a) stworzenie portalu internetowego 
b) działalność wydawniczą, 
c) seminaria, warsztaty, zjazdy, konferencje
d) turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe, 
e) prasę, radio, telewizję. 
2) tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów 
edukacyjnych kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i 
niemedycznych w zakresie celów Stowarzyszenia.
3) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących 
cele Stowarzyszenia
4) integrację środowiska osób z dysfunkcją układu pokarmowego i ich 
bliskich poprzez rozwój relacji między pacjentami, tworzenie grup 
wsparcia, organizowanie spotkań, zjazdów, wycieczek i innych form 
wypoczynku i rekreacji.
5) świadczenie samopomocy (materialnej i niematerialnej) członkom 
Stowarzyszenia, organizowanie zbiórek charytatywnych. Zakup sprzętu, 
urządzeń, leków i materiałów, i nieodpłatne przekazywanie lub 
udostępnianie ich Pacjentom.
6) inicjowanie tworzenia funduszy pomocowych i stypendialnych w 
porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami, organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi,
7) wspieranie terapeutyczne i prawne osób chorych jak również 
aktywizacja zawodowa poszukujących pracy na otwartym i chronionym 
rynku pracy,
8) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami 
służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami 
pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób                          z 
dysfunkcją układu pokarmowego,
9) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia poprzez 
przedkładanie propozycji zmian                     w obowiązujących przepisach 
prawa oraz oddziaływanie na sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy 
lokalnej władzy i samorządowe aby w zakresie swoich kompetencji 
uwzględniały potrzeby osób chorych        i poddanych leczeniu 
żywieniowemu.
10) działania na rzecz poprawy dostępu chorych do leczenia, w tym 
nowoczesnych metod terapii,
11) zachęcenie i wsparcie finansowe ośrodków medycznych 
prowadzących badania nad udoskonalaniem preparatów i form żywienia 
poprzez bliską współpracę z lekarzami w sprawie wszystkich aspektów 
leczenia.  
12) dofinansowywanie stypendiów naukowych w specjalizacjach w 
zakresie chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem 
układu pokarmowego
13) udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia finansowego, rzeczowego i 
intelektualnego placówkom               i instytucjom, których zadaniem jest 
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prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów Stowarzyszenia,
14) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć 
promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w obszarze 
celów Stowarzyszenia,
15) promocję międzynarodowej wymiany wiadomości i opinii, poprzez 
nawiązywanie kontaktów                        z zagranicznymi stowarzyszeniami 
zajmującymi się tematyką żywieniową, uczestnictwo w konferencjach         
i spotkaniach tematycznych.
16)  propagowanie celów Stowarzyszenia poprzez organizowanie i 
prowadzenie imprez sportowych,
17)  organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, w tym rehabilitacji,
18) inicjowanie, realizację i współudział we wdrażaniu przedsięwzięć w 
zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w dziedzinie 
dążenia do osiągania integracji społecznej osób leczonych żywieniowo 
oraz osób z chorobami układu pokarmowego
19) upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w obszarze 
celów Stowarzyszenia w nurt polityki społecznej i ochrony zdrowia,
20) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 
modernizacji podmiotów ochrony zdrowia oraz innych obiektów służących 
poprawie zdrowia lub ratowaniu życia,
21) skupianie wokół idei Stowarzyszenia ludzi w Polsce i poza jej 
granicami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych i 
intelektualnych,
22)  przyznawanie nagród osobom biorącym udział w realizacji celów 
Stowarzyszenia, 
23) wspieranie oraz realizowanie społecznych inicjatyw ustawodawczych 
w zakresie celów Stowarzyszenia,
24) aplikowanie do innych podmiotów, w tym Unii Europejskiej, o 
fundusze i dotacje na wsparcie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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

1. Przygotowanie projektu „Recepta na apetyczną pomoc”, aplikacja do programu grantowego „Razem 
możemy więcej” realizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie. Pozytywna weryfikacja i przyznanie 
grantu w wysokości 60 tys. zł., z czego 30 tys. zł pochodziło z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 30 tys. zł. to 
środki własne Stowarzyszenia. Dzięki realizacji projektu udało się wesprzeć w zakupie leków i środków 
medycznych około 100 osób leczonych żywieniowo, w trudnej sytuacji materialnej . Pomoc przekazana 
została w postaci kart o nominale 500 i 1000 zł., które można było zrealizować w aptekach  na terenie 
całego kraju.
2. Rozpoczęcie realizacji projektu „Grasz o staż z POMPĄ”, którego celem jest aktywizacja zawodowa 
docelowej grupy osób leczonych żywieniowo, Ze względu na komplikacje choroby i ograniczenia 
związane z trybem podaży terapii żywieniowej są zmuszeni do spędzania większości czasu w domu bądź 
szpitalu.
3. Organizacja spotkań z Pacjentami w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku, podczas których 
zaprezentowano Stowarzyszenie, realizowane projekty oraz ofertę wsparcia osób na terapii 
żywieniowej. Była to również okazja do przyjęcia nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia.
4. Zbiórka darowizn podczas event’u charytatywnego „Apetyt na Gokarty” zorganizowanego na torze 
kartingowym. Zawody swoją obecnością uświetnili Małgorzata Rdest – mistrzyni Polski w kartingu oraz 
Mateusz Bartsch – jeden z najlepszych kierowców kartingowych w Polsce, Dochód z imprezy został 
przeznaczony na zakup plecaka i linii do podaży preparatów żywieniowych dla 12-letniego Alana, który 
jest od wielu lat jest żywiony pozajelitowo.
5. Zakup i dzierżawa kolejnych pomp żywieniowych oraz linii do ich obsługi, leków i środków 
medycznych. Użyczenie i przekazywanie ich Pacjentom na leczeniu żywieniowym w warunkach 
domowych.
6. Współredakcja podręcznika dla Pacjentów „Żywienie pozajelitowe w domu”, przygotowanego pod 
patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
7. Uczestnictwo i poprowadzenie warsztatów w projekcie „Pacjenci decydują” realizowanego przez 
Fundację My Pacjenci. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych w 
zakresie partycypacji w procesie tworzenia przepisów i regulacji w obszarze ochrony zdrowia.
8. Organizacja kampanii informacyjnej w ramach organizowanego po raz piąty Światowego Tygodnia 
Żywienia Dojelitowego. Akcja miała na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat leczenia żywieniowego 
i zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi, dla których leczenie dojelitowe jest jedyną szansą na przeżycie. 
9. Uczestnictwo w międzynarodowej kampanii „Optimal Nutritional Care for Everyone”, której celem 
jest podniesienie jakości opieki żywieniowej oraz zmniejszenie ryzyka niedożywienia spowodowanego 
chorobą.
10. Reprezentacja Stowarzyszenia podczas XXIX Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Szkoleniowej 
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, podczas XII 
Warszawskiego Forum Żywieniowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego 
oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci oraz podczas II Konferencji Naukowo Żywienie 
Kliniczne 2015 zorganizowanej w Gdynii przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego.
11. Współprowadzenie warsztatów z zakresu „Domowego żywienia pozajelitowego” w ramach 
Aesculap Akademii zorganizowanej w Dublinie dla specjalistów z całej Europy oraz w Skawinie dla 
personelu medycznego z Grecji.
12. Prezentacja perspektywy Pacjentów na kwestie leczenia żywieniowego podczas wielu konferencji 
naukowych m.in. „Opieka pielęgniarska w nieswoistych chorobach zapalnych jelit” dla pielęgniarek 
oddziałów gastroenterologicznych z całej polski oraz II Studenckiej Konferencji Medycznej 
organizowanej przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia
13. Budowa grupy „Apetycznych Entuzjastów”, skupiających Wolontariuszy i osoby zaprzyjaźnione, 
zaangażowane w działalność Stowarzyszenie. Realizacja wielu inicjatyw realizowanych w ramach 
programu „Pomocny Staż”, wzmacniających kompetencje Wolontariuszy.
14. Rozbudowa i aktualizacja treści na stronie internetowej (www.ApetytnaZycie.org), portalu 
informacyjnym (www.NaZywieniu.pl) i profilu społecznościowym Stowarzyszenia
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Organizacja spotkań z 
Pacjentami w Krakowie, 
Poznaniu, Łodzi i 
Gdańsku, podczas 
których 
zaprezentowano 
Stowarzyszenie, 
realizowane projekty 
oraz ofertę wsparcia 
osób na terapii 
żywieniowej. Była to 
również okazja do 
przyjęcia nowych osób 
w poczet członków 
Stowarzyszenia. 
Organizacja kampanii 
informacyjnej w 
ramach 
organizowanego po raz 
piąty Światowego 
Tygodnia Żywienia 
Dojelitowego. Akcja 
miała na celu 
rozpowszechnianie 
wiedzy na temat 
leczenia żywieniowego i 
zwrócenie uwagi na 
potrzeby ludzi, dla 
których leczenie 
dojelitowe jest jedyną 
szansą na przeżycie. 
Publikacja materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych w 
zakresie leczenia 
żywieniowego. 
Realizacja projektów 
zdrowotnych. Dyżury, 
konsultacje, organizacja 
zjazdów integracyjnych 
dla Pacjentów. Pomoc 
w akceptacji terapiii. 
Rozbudowa i 
aktualizacja treści na 
stronie internetowej 
(www.ApetytnaZycie.or
g), portalu 
informacyjnym 
(www.NaZywieniu.pl) i 
profilu 
społecznościowym 
Stowarzyszenia.

86.90.E
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zakup i wsparcie 
Pacjentów przy zakupie 
leków i środków 
medycznych, poprzez 
realizację projektu 
„Recepta na apetyczną 
pomoc”. Aplikacja do 
programu grantowego 
„Razem możemy 
więcej” realizowanego 
przez Fundację Dbam o 
Zdrowie. Pozytywna 
weryfikacja i przyznanie 
grantu w wysokości 60 
tys. zł., z czego 30 tys. zł 
pochodziło z Fundacji 
„Dbam o Zdrowie”, a 30 
tys. zł. to środki własne 
Stowarzyszenia. Dzięki 
realizacji projektu udało 
się wesprzeć w zakupie 
leków i środków 
medycznych około 100 
osób leczonych 
żywieniowo, w trudnej 
sytuacji materialnej. 
Realizacja projektu 
„Grasz o staż z 
POMPĄ”, którego 
celem jest aktywizacja 
zawodowa docelowej 
grupy osób leczonych 
żywieniowo, Ze 
względu na komplikacje 
choroby i ograniczenia 
związane z trybem 
podaży terapii 
żywieniowej są 
zmuszeni do spędzania 
większości czasu w 
domu bądź szpitalu.

88.10.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizacja spotkań dla 
Pacjentów. Publikacja 
materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych w 
zakresie leczenia 
żywieniowego. 
Realizacja kampanii 
informacyjno-
edukacyjnych. 
Współredakcja 
podręcznika dla 
Pacjentów „Żywienie 
pozajelitowe w domu”, 
przygotowanego pod 
patronatem Polskiego 
Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego, 
Dojelitowego i 
Metabolizmu. 
Współprowadzenie 

85.59.B
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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)

warsztatów z zakresu 
„Domowego żywienia 
pozajelitowego” w 
ramach Aesculap 
Akademii 
zorganizowanej w 
Dublinie dla 
specjalistów z całej 
Europy oraz w Skawinie 
dla personelu 
medycznego z Grecji. 
Prezentacja 
perspektywy Pacjentów 
na kwestie leczenia 
żywieniowego podczas 
wielu konferencji 
naukowych m.in. 
„Opieka pielęgniarska 
w nieswoistych 
chorobach zapalnych 
jelit” dla pielęgniarek 
oddziałów 
gastroenterologicznych 
z całej polski oraz II 
Studenckiej Konferencji 
Medycznej 
organizowanej przez 
Krakowską Wyższą 
Szkołę Promocji 
Zdrowia. Reprezentacja 
Stowarzyszenia podczas 
XXIX Międzynarodowej 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowej Polskiego 
Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego, 
Dojelitowego i 
Metabolizmu, podczas 
XII Warszawskiego 
Forum Żywieniowego 
organizowanego przez 
Polskie Towarzystwo 
Żywienia Klinicznego 
oraz Polskie 
Towarzystwo Żywienia 
Klinicznego Dzieci oraz 
podczas II Konferencji 
Naukowo Żywienie 
Kliniczne 2015 
zorganizowanej w 
Gdynii przez Polskie 
Towarzystwo Żywienia 
Klinicznego.
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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) 107,123.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67,298.94 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2.15 zł

e) Pozostałe przychody 39,822.19 zł

0.00 zł

5,400.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 67,298.94 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

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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,400.00 zł
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0.00 zł

7,854.04 zł

59,444.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 34,424.34 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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -4,710.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 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

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: 74,109.37 zł 0.00 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

72,009.53 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,099.84 zł 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 0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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)

1.0 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)

0.3 etatów

1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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100.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

2.00 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)

8.00 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

3.00 osób

5.00 osób
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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

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

7,908.50 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7,908.50 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 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)

660.05 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)

0.00 zł

4.00 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

2.00 osób

2.00 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)

5.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2.00 osób

3.00 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

1,581.70 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)

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)

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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

0.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Marek Lichota / 13.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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