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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-02

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

Klaudia Katarzyńska Skarbnik TAK

Magdalena Sobieska Członek Zarządu TAK

Barbara Kuczyńska Członek Zarządu TAK

Paulina Kowalik 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 Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Sawicka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Julita Janik 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 z niewydolnością układu 
pokarmowego oraz chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita.
2) Zapewnienia dostępu do aktualnej wiedzy na temat chorób układu 
pokarmowego  i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki 
nieswoistych chorób zapalnych jelita.
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)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych z 
zakresu niewydolności przewodu pokarmowego, nieswoistych chorób 
zapalnych jelita oraz 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 oraz leczeniu 
biologicznemu. 
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 
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układu pokarmowego
13) udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia finansowego, rzeczowego i 
intelektualnego placówkom i instytucjom, których zadaniem jest 
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 niewydolności układu pokarmowego, leczenia żywieniowego 
oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit, 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 z niewydolnością 
przewodu pokarmowego oraz z nieswoistymi zapaleniami jelita.
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. Zorganizowanie konferencji dla pacjentów i studentów kierunków medycznych "Praktyczne aspekty żywienia klinicznego".
2. Zorganizowanie zjazdu w Warszawie dla pacjentów i rodzin z dziećmi na terapii żywieniowej. 
3. Zapewnienie indywidualnych konsultacji psychologicznych i logopedycznych dla pacjentów.
4. Przeprowadzenie warsztatów dla pacjentów "Gdy jelita nie dają rady..." na temat podróżowania na żywieniu pozajelitowym.
5. Umożliwienie pacjentom wymiany doświadczenia z pacjentami na domowym leczeniu żywieniowym z innych krajów Europy. 
6. Współpraca przy powołaniu Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Naukowego Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przeprowadzenie dla studentów prezentacji na temat żywienia pozajelitowego i dojelitowego z perspektywy 
pacjenta.
7. Uczestnictwo w szkoleniu "EBM/HTA w procesie refundacyjnym" skierowanym do liderów organizacji pacjentów.
8. Zorganizowanie świątecznych paczek dla najmłodszych podopiecznych Stowarzyszenia.
9. Uczestnictwo w warsztatach Advocacy Center of Excellence II pt. Komunikacja i negocjacje, dla przedstawicieli organizacji 
pacjenckich.
10. Spotkanie w Parlamencie Europejskim skupione wokół problematyki niewydolności jelit, możliwość prezentacji perspektywy 
pacjentów.
11. Udział w międzynarodowej kampanii Optimal Nutritional Care for All, wzmacniającej pozycję pacjentów w medycznym 
środowisku.
12. Udział w procesie przygotowywania pilotażowego programu zintegrowanej opieki nad pacjentami z chorobą Leśniowskiego-
Crohna, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
13. Przeprowadzenie konkursu rysunkowego "Zaprzyjaźnieni z pompą" dla dzieci żywionych pozajelitowo - prezentacja prac 
podczas 40. Kongresu ESPEN.
14. Reprezentacja Stowarzyszenia podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
15. Zakup i dzierżawa pomp żywieniowych, plecaków oraz linii podażowych, leków i środków medycznych. Użyczenie i 
przekazanie ich pacjentom na leczeniu żywieniowym w warunkach domowych. 
16. Rozbudowa i aktualizacja treści na stronie internetowej (www.apetytnazycie.org), portalu informacyjnym 
(www.nazywieniu.pl) i profilu społecznościowym Stowarzyszenia. 
17. Liczne spotkania w "Apetycznym Biurze Wsparcia" z rodzicami chorych dzieci i dorosłymi pacjentami, przeprowadzanie 
indywidualnych szkoleń z obsługi sprzętu do żywienia pozajelitowego. 
18. Obchody Światowego Dnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych, powołanego we współpracy z 
PACIFHAN.
19. Partnerstwo w kampanii "Kupa pytań, będącej pierwszym w Polsce pacjenckim badaniem dotyczącym doświadczeń i 
oczekiwań pacjentów z NZJ wobec terapii biologicznej. 
20. Udział partnerski w kampanii edukacyjnej "Żywienie medyczne - Twoje posiłki w walce z chorobą", dotyczącej problemu 
niedożywienia i leczenia żywieniowego.
21. Reprezentacja Stowarzyszenia podczas 40. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i 
Metabolizmu ESPEN. 
22. Uczestnictwo w panelu dotyczącym koordynacji polityki społecznej i zdrowotnej, podczas II Międzynarodowego Kongresu 
Patient Empowerment, organizowanego przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej.
23. Podpisanie deklaracji dotyczącej ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna, wraz z innymi organizacjami pacjentów oraz 
udział w kampanii społecznej "Listo do opiekuna".
24. Reprezentacja Stowarzyszenia i prezentacja istoty żywienia medycznego podczas Europejskiego Forum Pacjentów w Brukseli.
25. Organizacja warsztatów podsumowujących projekt "ZAPALENI do pracy w NGO", skierowanego do osób z nieswoistymi 
zapaleniami jelit.
26. Przeprowadzenie warsztatach dla pacjentów leczonych żywieniowo, podczas konferencji "Żywienie Kliniczne 2018" w 
Sopocie, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego.
27. Zorganizowanie warsztatów dla pacjentów chorujących na nieswoiste zapalenia jelit "Zapaleni do Rabki".
28. Udział w IV Sympozjum Naukowym w Bydgoszczy - "Terapia żywieniowa w onkologii".
29. Promocja tematyki leczenia żywieniowego, niewydolności układu pokarmowego i nieswoistych zapaleń jelit w reportażach, 
audycjach i artykułach, w telewizji, radio i prasie.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

500

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozyskiwanie środków na zakup pomp 
mobilnych i sprzętu medycznego. Pomoc przy 
zakładaniu i prowadzenie subkont 
umożliwiających gromadzenie środków na 
leczenie.
Prowadzenie grupy wsparcia i wymiany 
doświadczeń dla pacjentów z niewydolnością 
układu pokarmowego, w Apetycznym Biurze 
Wsparcia. 
Liczne starania mające na celu zwiększenie 
dostępności rozwiązań podnoszących jakość 
życia i opieki nad pacjentami leczonymi 
żywieniowo i z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Podpisanie deklaracji dotyczącej ustanowienia 
Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna oraz udział w 
kampanii społecznej podkreślającej rolę 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

88.10.Z 117 959,39 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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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

2 ochrona i promocja zdrowia

Organizacja Konferencji "Praktyczne Aspekty 
Leczenia Żywieniowego", w której wykłady 
prowadzili najlepsi specjaliści z zakresu leczenia 
żywieniowego.
Przeprowadzenie licznych warsztatów dla 
pacjentów (o podróżowaniu na żywieniu 
pozajelitowym, doświadczenie i perspektywa 
życia po przeszczepie, aktywność zawodowa 
osób z NZJ) oraz zorganizowanie spotkania w 
Warszawie dla pacjentów i ich rodzin. Pomoc w 
akceptacji terapii.
Publikacja materiałów informacyjno-
edukacyjnych w zakresie leczenia żywieniowego 
i nieswoistych zapaleń jelit. 
Pomoc w akceptacji terapii - umożliwienie 
pacjentom indywidualnych konsultacji 
psychologicznych i logopedycznych. 
Rozbudowa treści na stronie internetowej 
stowarzyszenia i na profilu społecznościowym 
oraz portalu edukacyjnym.
Reprezentacja Stowarzyszenia i prezentacja 
istoty żywienia medycznego podczas 
Europejskiego Forum Pacjentów w Brukseli.

86.90 E 33 461,89 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących niewydolności układu 
pokarmowego i żywienia klinicznego. 
Prezentacja perspektywy pacjentów na kwestie 
leczenia żywieniowego i nieswoistych chorób 
zapalnych jelit podczas wielu konferencji 
naukowych. Publikacja materiałów 
edukacyjnych w zakresie leczenia żywieniowego 
i nieswoistych zapaleń jelit.
Udział w licznych polskich i międzynarodowych 
konferencjach i sympozjach naukowych.
Pomoc merytoryczna przy tworzeniu 
studenckiego interdyscyplinarnego koła 
naukowego CM UJ.

85.59.B 0,00 zł
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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 zysków i strat) 506 655,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 492 876,05 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 355,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 424,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sprzedaż specjalistycznych pomp 
infuzyjnych stosowanych do żywienia 
pozajelitowego, linii podażowych (drenów) 
do przetoczeń mieszanin żywieniowych 
oraz kompatybilnych do pomp, 
specjalistycznych plecaków, dla dzieci i 
pacjentów dorosłych, którzy są członkami 
Stowarzyszenia "Apetyt na życie". Pompy 
infuzyjne i akcesoria mobilne do terapii 
żywieniowej nie są refundowane dla 
Pacjentów, mogą oni korzystać z tych 
możliwości jedynie we własnym zakresie, 
dlatego Stowarzyszenie ułatwia 
zaopatrywanie się w taki sprzęt.

47.74.Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 299 630,82 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 25 200,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 168 045,23 zł

2.4. Z innych źródeł 13 779,50 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 29 043,48 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 151 421,28 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

1 Pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego i środków pielęgnacyjnych 
podopiecznych Stowarzyszenia

117 959,39 zł

2 Organizacja Konferencji "Praktyczne Aspekty Leczenia Żywieniowego", w której wykłady 
prowadzili najlepsi specjaliści z zakresu leczenia żywieniowego. Przeprowadzenie licznych 
warsztatów dla pacjentów (o podróżowaniu na żywieniu pozajelitowym, doświadczenie i 
perspektywa życia po przeszczepie, aktywność zawodowa osób z NZJ) oraz zorganizowanie 
spotkania w Warszawie dla pacjentów i ich rodzin.

33 461,89 zł

1 Pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego i środków pielęgnacyjnych 
podopiecznych Stowarzyszenia

117 959,39 zł

2 Organizacja Konferencji "Praktyczne Aspekty Leczenia Żywieniowego", w której wykłady 
prowadzili najlepsi specjaliści z zakresu leczenia żywieniowego. Przeprowadzenie licznych 
warsztatów dla pacjentów (o podróżowaniu na żywieniu pozajelitowym, doświadczenie i 
perspektywa życia po przeszczepie, aktywność zawodowa osób z NZJ) oraz zorganizowanie 
spotkania w Warszawie dla pacjentów i ich rodzin.

33 461,89 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25 200,00 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:

0,00 zł

164 045,23 zł

4 000,00 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)

0,00 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 271 788,89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 941,98 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 258 015,78 zł 151 421,28 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

221 087,16 zł 151 421,28 zł

14 297,48 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 631,14 zł

0,00 zł 0,00 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

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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
(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)

3 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)

1,58 etatów

1 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

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

0 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 42 903,13 zł

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

42 903,13 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 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

886,52 zł

2 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) 

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)

10 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 7 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

42 553,13 zł

42 553,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 350,00 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 42 903,13 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

0,00 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)

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

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

3 486,21 zł

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

1 dofinansowanie do 
wynagrodzeń osób z 
niepełnosprawnością

Aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

25 200,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Marek Lichota 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

2019-07-02
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