
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-16

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

Anna Domagała Członek Zarządu TAK

Michał Łyczak Skarbnik 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"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100

2

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Przygotowanie projektu projektu „Grasz o staż z POMPĄ”, aplikacja do konkursu „Zwyczajnie 
Aktywni”, pozytywna weryfikacja i przyznanie grantu na realizację projektu. organizowanego przez 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundację Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch 
Społeczny oraz firmę AbbVie. Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa docelowej grupy chorych, którzy ze 
względu na komplikacje choroby i ograniczenia związane z trybem podaży terapii żywieniowej są 
zmuszeni do spędzania większości czasu w domu bądź szpitalu.
2. Organizacja i dofinansowanie zjazdu integracyjno-edukacyjnego w Rabce dla osób dorosłych i rodzin 
z dziećmi na żywieniu, we wrześniu 2014 r..
3. 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.
4. Organizacja konferencji „Nowoczesne Leczenie Żywieniowe – wyzwanie medycyny XXI w.” dla 
studentów uczelni medycznych w Krakowie. Konferencja zgromadziła grupę 400 studentów z 
kierunków lekarskiego, farmaceutycznego, pielęgniarskiego i dietetycznego. Celem konferencji było 
podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej leczenia żywieniowego wśród osób, które w bliskiej 
perspektywnie zasilą szeregi personelu medycznego.
5. Organizacja kampanii „Leczenie przez sztuczne żywienie” w ramach organizowanego po raz pierwszy 
w Polsce Światowego Tygodnia Leczenia Żywieniowego (3-10 sierpnia br.). Akcja miała na celu 
rozpowszechnianie wiedzy na temat leczenia żywieniowego i zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi, dla 
których leczenie dożylne i dojelitowe jest jedyną szansą na przeżycie. 
6. Uczestnictwo w kolejnych szkoleniach dla Organizacji Pozarządowych ( z zakresu m.in. organizacji 
kampanii społecznych, nowoczesnych technologii lokalnie)
7. Współorganizacja międzynarodowego spotkania przedstawicieli organizacji Pacjentów z całego 
świata, które odbyło się w Genewie we wrześniu br.
8. Reprezentacja Stowarzyszenia podczas XXVIII Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Szkoleniowej 
Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz podczas X 
Warszawskim Forum Żywieniowym organizowanego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego 
oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
9. Rozbudowa i aktualizacja treści na stronie internetowej (www.ApetytnaZycie.org), portalu 
informacyjnym (www.NaZywieniu.pl) i profilu społecznościowym Stowarzyszenia
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa 
docelowej grupy chorych, 
którzy ze względu na 
komplikacje choroby i 
ograniczenia związane z 
trybem podaży terapii 
żywieniowej są zmuszeni do 
spędzania większości czasu 
w domu bądź szpitalu.
Organizacja i 
dofinansowanie zjazdu 
integracyjno-edukacyjnego 
w Rabce dla osób dorosłych 
i rodzin z dziećmi na 
żywieniu. Organizacja 
kampanii „Leczenie przez 
sztuczne żywienie” w 
ramach organizowanego po 
raz pierwszy w Polsce 
Światowego Tygodnia 
Leczenia Żywieniowego (3-
10 sierpnia br.). Akcja miała 
na celu rozpowszechnianie 
wiedzy na temat leczenia 
żywieniowego i zwrócenie 
uwagi na potrzeby ludzi, dla 
których leczenie dożylne i 
dojelitowe jest jedyną 
szansą na przeżycie.
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ochrona i promocja zdrowia Organizacja spotkań dla 
Pacjentów. Publikacja 
materiałów informacyjno-
edukacyjnych w zakresie 
leczenia żywieniowego. 
Realizacja projektów 
zdrowotnych. Dyżury, 
konsultacje, organizacja 
zjazdów integracyjnych dla 
Pacjentów. Pomoc w 
akceptacji 
terapii.Organizacja 
konferencji „Nowoczesne 
Leczenie Żywieniowe – 
wyzwanie medycyny XXI 
w.” dla studentów uczelni 
medycznych w Krakowie. 
Konferencja zgromadziła 
grupę 400 studentów z 
kierunków lekarskiego, 
farmaceutycznego, 
pielęgniarskiego i 
dietetycznego. Celem 
konferencji było 
podniesienie świadomości i 
wiedzy dotyczącej leczenia 
żywieniowego wśród osób, 
które w bliskiej 
perspektywnie zasilą 
szeregi personelu 
medycznego. Rozbudowa i 
aktualizacja treści na 
stronie internetowej 
(www.ApetytnaZycie.org), 
portalu informacyjnym 
(www.NaZywieniu.pl) i 
profilu społecznościowym 
Stowarzyszenia
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zakup i wsparcie Pacjentów 
przy zakupie leków i 
środków medycznych. 
Sprzęt medyczny w postaci 
pomp infuzyjnych, 
stojaków, opatrunków, 
leków i innych środków 
medycznych 
wykorzystywanych w 
terapii żywieniowej 
pozwala Pacjentom w 
większym stopniu 
wykonywać codzienne 
czynności jak również 
zwiększa bezpieczeństwo 
korzystania z terapii 
żywieniowej. Ogromne 
ilości środków czystości i 
pielęgnacji, zużywanych w 
opiece nad dziećmi 
leczonymi żywieniowo 
skłoniły nas do 
zorganizowania akcji 
„Apetyt na białe święta”. 
Dzięki ofiarności 
Darczyńców udało nam się 
przygotować 25. paczek, 
które jeszcze w grudniu 
trafiły do rodziców dzieci.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot 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 wg klasyfikacji PKD, 
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
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 32,427.16 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13,990.94 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 18,436.22 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 13,990.94 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

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

4.3. 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 kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

24,113.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4,000.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

24,113.79 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 24,113.79 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

8,313.37 zł

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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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 zatrudnione 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)

0.0 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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

1.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

10.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 500.00 zł

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

41.67 zł

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

500.00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

brak

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

organizacji

Marek Lichota Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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