




































Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-09-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. BOBROWIECKA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-728 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-55-00-068

Nr faksu 22-55-00-003 E-mail 
renata.kasperowicz@danone.com

Strona www www.fundacjanutricia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-08-13

2004-05-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01195757700000 6. Numer KRS 0000124180

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

Anna Cywińska Prezes Zarządu TAK

Mariola Urbanowska-Jęcek Członek Zarządu TAK

Agnieszka Tomasiak 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

Paweł Piątek Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Andrey Moskalenko Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Jerzy Starak Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

FUNDACJA NUTRICIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym w bieżącym roku (zgodnie z przyjętym statutem 
Fundacji Nutricia) było prowadzenie działalności na rzecz ogółu 
społeczeństwa w zakresie:
a) ochrony zdrowia i promocji zdrowia,
b) nauki w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji 
zdrowia oraz żywienia,
c) działalności wspomagającej finansowo organizacje pozarządowe w 
zakresie:
       - ochrony zdrowia i promocji zdrowia,
       - nauki w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i 
promocji zdrowia oraz żywienia,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego podmiotom 
działającym w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz podmiotom 
prowadzącym działalność naukową w zakresie projektów naukowych w 
dziedzinie żywienia,
b) zlecanie i/lub subsydiowanie (finansowanie) projektów naukowych i 
naukowo-badawczych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz nauki o 
żywieniu - w Polsce i za granicą,
c) organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń, kursów dotyczących 
ochrony i promocji zdrowia, prowadzenia i metodyki badań naukowych 
oraz z zakresu nauk żywieniowych,
d) fundowanie stypendiów naukowych,
e) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych związanych z 
ochroną i promocją zdrowia oraz wiedzą z zakresu żywienia,
f) opracowywanie i propagowanie wytycznych dotyczących żywienia,
g) organizowanie działań podnoszących świadomość w zakresie żywienia, 
kierowane do ogółu społeczeństwa lub do wybranych grup specjalistów w 
zakresie zdrowia,
h) współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia i żywienia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W dniu 30 września 2005 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Nutricia Polska
Sp. z o.o. a Fundacją Nutricia. Nutricia oświadczyła, że w ramach wspierania działalności Fundacji
zobowiązuje się przekazywać na rzecz Fundacji w formie powtarzalnych darowizn kwoty (środki
pieniężne) przeznaczone wyłącznie na realizację przez Fundację jej celów statutowych. Darowizny są
przekazywane po zgłoszeniu przez Fundację zapotrzebowani na wydatki zgodne z celami
statutowymi Fundacji. Kwoty przekazywane na poczet darowizny są w formie bezgotówkowej na
konto Fundacji.
W 2020 roku Fundacja otrzymała z tytułu 1% podatku kwotę 29,20 PLN. Kwota w całości została
wydatkowana na cele statutowe.

Fundacja w 2020 r. otrzymywała głównie darowizny pieniężne i rzeczowe od Nutricia Polska Sp. z o.o. Otrzymane darowizny 
zostały wydane zgodnie z celami statutowymi. 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych w 2020 roku.

1) Uchwała Nr 1/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyjęcia celów Fundacji Nutricia i ustalenia zaopatrzenia na darowizny.
2) Uchwała Nr 2/2020 z dnia 06.02.2020 r.– W sprawie przyznania środków finansowych na organizowanie w roku 2020 
sympozjów naukowych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych oraz pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem 
w w/w wydarzeniach.
3) Uchwała Nr 3/2020 z dnia 06.02.2020r. – W sprawie przyznania środków finansowych na organizację działań edukacyjnych w 
dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej z żywieniem w ramach projektu „1000 pierwszych dni dla 
zdrowia”.
4) Uchwała Nr 4/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznanie środków na konsultacje związane z realizacją projektów 
badawczych.
5) Uchwała Nr 5/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na organizację działań edukacyjnych 
w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej z żywieniem – granty laktacyjne.
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6) Uchwała Nr 6/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania darowizny rzeczowej na rzecz wspierania karmienia piersią 
w szpitalach – foteli do kangurowania.
7) Uchwała Nr 7/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na organizację działań edukacyjnych 
w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do studentów medycyny 
rezydentów pediatrii.
8) Uchwała Nr 8/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na organizację działań edukacyjnych 
w dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej z żywieniem – „Kalendarz żywienia dziecka w 1000 
pierwszych dni” w Książeczce Zdrowia Dziecka”.
9) Uchwała Nr 9/2020 z dnia 06.02.2020 r. – W sprawie zmiany Statutu Fundacji.
10) Uchwała Nr 10/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu badawczego autorstwa 
Marty Obara-Michlewskiej z Warszawy – pt.: „The role of glutamine transporter SAT1 (Slc38a1) deficiency in excessive weight 
gain in mice –glutamine supplementation as therapeutic approach and implications for human protein-lipid imbalance”.
11) Uchwała Nr 11/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu badawczego autorstwa 
Pawła Kutnika z Lublina – pt.: markers, and blood morphology markers in assessment of malnutrition in patients undergoing 
elective esophageal cancer surgery – single-center study”.
12) Uchwała Nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu badawczego autorstwa 
Aleksandry Rodziewicz z Gdańska – pt.: „The impact of gluten-free diet on the quality of life, inflammation and gut microbiome 
composition in autoimmune thyroiditis”.
13) Uchwała Nr 12/2020 z dnia 27.10.2020 r. – W sprawie użyczenia WUM sprzętu edukacyjnego tj. trzy fantomy do nauki 
żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii) oraz dwie pompy do podaży 
diet dojelitowych do fantomu, a także wyposażenie studentów w środki ochrony osobistej, w związku z trwającą pandemią.

Poniżej opis projektów badawczych i edukacyjnych w dziedzinie żywienia jakie „FUNDACJA NUTRICIA” finansowała w 2020 r. 
Niżej wymienione projekty edukacyjne były prowadzone we współpracy z partnerami społecznymi.

LP Numer projektu Nazwa Projektu Edukacyjnego Wydatki poniesione w 2020
1 PR/7/2020/Z Kampania edukacyjna „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” ma na celu budowanie 
świadomości na temat żywienia medycznego jako integralnego elementu opieki zdrowotnej oraz wsparcie pacjentów i ich 
opiekunów w procesie leczenia. Od pierwszej edycji zrealizowanej w 2016 działania obejmowały edukację na temat wsparcia 
żywieniowego w chorobie nowotworowej. W kolejnych latach kampania została poszerzona o aktywności dedykowane 
neurologii, a także dotyczące żywienia dojelitowego przez specjalny dostęp do przewodu pokarmowego (bezpośrednio do 
żołądka lub jelita) z uwzględnieniem różnych jednostek chorobowych, w których jest ono stosowane. 
www.zywieniemedyczne.pl
18 146,77 zł
2 PR 8/2020/Z Sympozja, Konferencje, Szkolenia

Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje seminarium szkoleniowe poświęcone Evidence Based Medicine (EBM), pt.: „Podstawy 
EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych”. Dwudniowy program seminarium obejmuje wykłady i warsztaty, łącznie 
kilkanaście godzin zajęć na temat zasad i praktyki prowadzenia badań klinicznych. Uczestnicy seminarium uzyskują 
kompleksową wiedzę o tym, jak zorganizować i prowadzić badania naukowe, poznając zagadnienie z różnych punktów 
widzenia: merytorycznego, konstruowania budżetu, kwestii prawnych, kwestii etycznych, opracowania publikacji po badaniu i 
prezentacji wyników. Omawiane są też szczegółowo kwestie interpretacji i wykorzystywania w praktyce publikacji o innych 
badaniach, co pozwoli uczestnikom seminarium ocenić wartość publikacji i doniesień medycznych oraz właściwie przełożyć je 
na codzienną praktykę lekarską. 68 968,08
3 PR 7/2020/Z W ramach grantu uczelnie medyczne wprowadzają skoordynowany program zajęć z leczenia żywieniowego. 
Celem programu jest zapoznanie się z podstawami żywienia enteralnego zarówno w pediatrii, jak i u pacjentów dorosłych, a w 
szczególności wskazania do żywienia enteralnego w internie i chirurgii. Po zajęciach studenci będą potrafili rozpoznać rodzaje 
niedożywienia, identyfikować jego przyczyny oraz następstwa, a także diagnozować i monitorować stan chorego z 
niedożywieniem. W ramach projektu wydano w postaci darowizny rzeczowej 1300 szt. masek jednorazowych, 1300 szt. par 
rękawiczek jednorazowych, 1000 szt. kieliszków jednorazowych  do próbek produktowych oraz użyczenie sprzętu edukacyjnego 
w ramach projektu w postaci trzech fantomów do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-
żołądkowej i obsługi gastrostomii). Odbiorcą był Warszawski Uniwersytet Medyczny. 14 629,41 zł
4 IOP Projekt ma na celu wsparcie żywieniowe podopiecznych Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych w Polsce. W ramach 
programu Fundacja edukuje o roli żywienia okresie dziecięcym oraz zabezpiecza potrzeby żywieniowe podopiecznych systemu 
preadopcyjnego, przekazując produkty żywieniowe zgodnie z wcześniej złożonym przez ośrodki zapotrzebowaniem. W ramach 
programu wydano w postaci darowizny rzeczowej  9671 produktów żywnościowych dla Stowarzyszenia Pielęgniarsko – 
Opiekuńczego  „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” z siedzibą w Częstochowie, Fundacji Gajusz z siedzibą w Łodzi oraz Ośrodkiem 
Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Olsztynie. 
83 764,63 zł
5 PR 7/2011/Z Project breastfeeding – szkolenie przeznaczone dla położnych, pielęgniarek, lekarzy - zakres tematyczny 
szkolenia obejmuje przygotowanie kobiety w ciąży do karmienia piersią. Granty edukacyjne na szkolenia laktacyjne. Fundacja 
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wspiera personel szpitali położniczych i dziecięcych w poszerzaniu wiedzy z zakresu doradztwa laktacyjnego, udzielając 
wsparcia finansowego na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń laktacyjnych. Szkolenia są przeprowadzana przez 
specjalistów z zakresu doradztwa laktacyjnego – m.in. Centrum Nauki o Laktacji, Komitet Upowszechniania Karmienia. 
16 477,58 zł
6 PR 8/2012/Z Projekt 1000 dni - Program edukacyjny „1000 Pierwszych dni dla zdrowia”, poświęcony jest edukacji żywieniowej 
rodziców i opiekunów dzieci do 3. roku życia. Ma na celu budowanie świadomości na temat roli prawidłowego żywienia dziecka 
w 1000 pierwszych dni życia począwszy od poczęcia przez pierwsze lata życia teraz i w przyszłości.  W ramach Programu 
realizowane są m.in. edukacyjne kampanie tematyczne, publikowane i udostępniane materiały edukacyjne oraz artykuły, które 
wzmacniają kompetencje przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci w Polsce w zakresie prawidłowego 
żywienia. To pierwsza taka akcja o charakterze ogólnopolskim, która zrzesza koalicję partnerów instytucjonalnych i 
kompleksowo podejmuje temat żywienia najmłodszych dzieci. www.1000dni.pl 
1 429 624,95 zł
7 PR Fotele do kangurowania Wydanie w ramach projektu w postaci darowizny rzeczowej 31 foteli do kangurowania dla 30 
różnych podmiotów. 
41 354,62 zł

8 Książeczka zdrowia Książeczka zdrowia dziecka – książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po 
urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień. 
132 348,00 zł
9 Standardy rozmowy żywieniowej Projektu mający na celu popularyzację najnowszych zasad żywienia niemowląt wśród 
Rodziców i lekarzy Pediatrów w oparciu o obowiązkowe regulacje dotyczące żywienia w Książeczce Zdrowia Dziecka. 
106 384,00 zł
10 PR 15/2015/Z Organizacja szkoleń we współpracy z Konsultant Krajową w dziedzinie Pediatrii na temat edukacji związanej z 
żywieniem kierowanej do studentów medycyny/ rezydentów pediatrii 
73 332,10 zł
  OGÓŁEM WYDATKI 1 985 030,14 zł

Niżej wymienione projekty były przeprowadzane w szpitalach lub innych ośrodkach naukowych na terenie kraju zgodnie z 
zawartymi umowami.

LP Numer projektu Nazwa Grantu Badawczego Wydatki poniesione w 2020
1 RG 5/2016 „Effects of Lactobacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium lactis Bb12 on beta-cell function in children with 
newly diagnosed type 1 diabetes: a randomized controlled trial” – projekt prowadzi Agnieszka Szypowska 2 435,72 zł
2 RG 3/2017 „ Impact of the gut-brain hormonal axis and enteric peptides in the development of food neophobia in children  
with genetically determined hypersensitivity to the bitter taste” projekt prowadzi Anna Wiernicka 
103 773,00     zł
3 RG 1/2018 „In search of predisposing factors to autism spectrum disorders – preclinical studies on maternal diet during 
gestation and lactation on the molecular phentype in offspring rats”projekt prowadzi Małgorzata Filip 
68 000,00     zł
4 RG 2/2018 „Early and very early nutrition in acute pancreatitis - a randomized study” projekt prowadzi Aleksandra 
Banaszkiewicz 15 001,00 zł    
5 RG 1/2020 „Effect of a low-FODMAP diet for the management of functional abdominal pain disordersin children: a 
randomized controlled trial”projekt prowadzi Andrea Horvath 132 358,00 zł
6 RG 2/2020 „The effects of early versus standard central line removal on growth of very low birth weight premature infants: a 
noninferiority, randomized controlled trial”projekt prowadzi Justyna Romańska 27 616,00 zł
7 RG 3/2019 „The effect of Colostrum Bovinum supplementation on upper respiratory tract infections rate and selected 
immunological biomarkers in trained athletes: a randomized, crossover, placebo-controlled, double-blind trial”projekt 
prowadzi Krzysztof Durkalec-Michalski 105 600,00 zł    
8 RG 3/2020 „ The role of glutamine transporter SAT1 (Slc38a1) deficiency in excessive weight gain in mice –glutamine 
supplementation as therapeutic approach and implications for human protein-lipid imbalance”projekt prowadzi Marta Obara-
Michlewska 50 000,00 zł
  OGÓŁEM WYDATKI 504 783,72 zł
Poniżej zestawienie wydatków „FUNDACJA NUTRICIA” poniesionych w 2020 r.

Lp Nr Opis Wydatki poniesione w 2020
1 Projekty edukacyjne Ogółem wydatki 1 985 030,14 zł
2 Projekty badawcze Ogółem wydatki 504 783,72 zł
3 R-A Konsultacje naukowe – wynagrodzenia
Komitetu Doradczego d/s Badań – komitet
zajmuje się opiniowaniem projektów
zgłoszonych do finansowania przez fundację
oraz opiniowania innych projektów naukowych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-15 4



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

przedłożonych przez zarząd fundacji.
Konsultacje naukowe polegają na:
- ocenie zgłoszonych wniosków o grant w
konkursie grantowym wg kryteriów oceny
- przygotowanie pisemnych opinii dot.
Nadesłanych projektów badawczych - stworzenie listy rankingowej badań
rekomendowanych do finansowania
- ocenie merytorycznej wszystkich projektów
badawczych przesyłanych do Fundacji 59 000,00 zł
4 R-A Usługi PR i koordynacji projektów – na
podstawie umowy o współpracy zawartej w
dniu 26.02.2010 r. dotyczącej świadczenia na
rzecz Fundacji usług promocji, reklamy i usług
PR, mających na celu propagowanie działalności
Fundacji oraz jej celów statutowych, tj.
działalności na rzecz ogółu społeczności w
zakresie ochrony zdrowia oraz nauki – w
zakresie projektów naukowych w dziedzinie
ochrony i promocji zdrowia oraz żywienia, a
także działalności wspomagającej finansowo
organizacje pozarządowe w zakresie ochrony
zdrowia i nauki w wymiarze co najmniej 1 etatu 2 033 363,28 zł
5 Darowizna pieniężna Darowizna pieniężna przekazana zgodnie z
celami statutowymi. 25 543,80 zł
6 R-A Koszty administracyjne 173 798,93 zł
  OGÓŁEM WYDATKI 4 781 519,87 zł

W ramach działalności statutowej w 2020 r. Fundacja przekazała darowizny pieniężne oraz rzeczowe (fotele do kangurowania, 
maski jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, kieliszki jednorazowe  do próbek produktowych, użyczenie sprzętu edukacyjnego 
w ramach projektu w postaci trzech fantomów do nauki żywienia enteralnego oraz produkty żywnościowe).

Poniżej zestawienie darowizn pieniężnych przekazanych w 2020 r przez Fundację.

Lp Nazwa NIP Darowizna poniesiona w 2020 
1 Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego 25 PL5212935318 2 000,00 zł 
2 Fundacja Instytutu Matki i Dziecka  
Warszawa, ul. Kasprzaka 17 A PL5272710250 10 000,00 zł 
3 Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie" 
Częstochowa, ul. Michałowskiego 30b PL5732392172 2 443,80 zł 
4 Fundacją Gajusz 
Łódź, ul. Dąbrowskiego 87 PL7251657818 1 100,00  zł
6 Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawa, ul. Żwirki Wigury 61 PL5272710250 10 000,00  zł
  OGÓŁEM WYDATKI   25 543,80 zł
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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)

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

50000

55

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

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

1 ochrona i promocja zdrowia

a) udzielanie wsparcia finansowego oraz 
rzeczowego podmiotom działającym w sferze 
ochrony i promocji zdrowia oraz podmiotom 
prowadzącym działalność naukową w zakresie 
projektów naukowych w dziedzinie żywienia,
b) zlecanie i/lub subsydiowanie (finansowanie) 
projektów naukowych i naukowo-badawczych w 
zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz nauki o 
żywieniu - w Polsce i za granicą,
c) organizowanie w Polsce i za granicą szkoleń, 
kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia, 
prowadzenia i metodyki badań naukowych oraz 
z zakresu nauk żywieniowych,
d) fundowanie stypendiów naukowych,
e) organizowanie sympozjów i konferencji 
naukowych związanych z ochroną i promocją 
zdrowia oraz wiedzą z zakresu żywienia,
f) opracowywanie i propagowanie wytycznych 
dotyczących żywienia,
g) organizowanie działań podnoszących 
świadomość w zakresie żywienia, kierowane do 
ogółu społeczeństwa lub do wybranych grup 
specjalistów w zakresie zdrowia,
h) współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia 
i żywienia.

94.99.Z 29,20 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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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) 5 119 463,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 113 424,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 700,00 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 ochrona i promocja zdrowia

a) udzielanie wsparcia finansowego oraz 
rzeczowego podmiotom działającym w 
sferze ochrony i promocji zdrowia oraz 
podmiotom prowadzącym działalność 
naukową w zakresie projektów naukowych 
w dziedzinie żywienia,
b) zlecanie i/lub subsydiowanie 
(finansowanie) projektów naukowych i 
naukowo-badawczych w zakresie ochrony i 
promocji zdrowia oraz nauki o żywieniu - w 
Polsce i za granicą,
c) organizowanie w Polsce i za granicą 
szkoleń, kursów dotyczących ochrony i 
promocji zdrowia, prowadzenia i metodyki 
badań naukowych oraz z zakresu nauk 
żywieniowych,
d) fundowanie stypendiów naukowych,
e) organizowanie sympozjów i konferencji 
naukowych związanych z ochroną i 
promocją zdrowia oraz wiedzą z zakresu 
żywienia,
f) opracowywanie i propagowanie 
wytycznych dotyczących żywienia,
g) organizowanie działań podnoszących 
świadomość w zakresie żywienia, 
kierowane do ogółu społeczeństwa lub do 
wybranych grup specjalistów w zakresie 
zdrowia,
h) współpracę z ekspertami w dziedzinie 
zdrowia i żywienia.

94.99.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
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29,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 338,91 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 107 995,26 zł

2.4. Z innych źródeł 11 438,91 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 29,20 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 Promocja i ochrona zdrowia 29,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

5 107 995,26 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 337 604,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 4 781 519,87 zł 29,20 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

4 775 819,87 zł 29,20 zł

5 700,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

30 414,92 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)

2 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)

0,25 etatów

12 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

0 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 116 063,65 zł

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

116 063,65 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)  

1 578,65 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37 387,57 zł

34 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

3 000,00 zł

- inne świadczenia 387,57 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 78 676,08 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 116 063,65 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)

Nie dotyczy.

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 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 (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

17 000,00 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 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

Anna Cywińska
Mariola Urbanowska-Jęcek 

Agnieszka Tomasiak
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-15
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