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

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 biuro@fundacjanutricia.pl 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
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wyłącznie prowadzenie działalności na rzecz ogółu 
społeczności w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) nauki – w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i
promocji zdrowia oraz żywienia,
c) edukacji – w zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia oraz 
żywieniem,
d) działalności wspomagającej finansowo oraz rzeczowo organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność w zakresie określonym w pkt a), b) i 
c),
e) działalności charytatywnej,
f) działalności wspomagającej finansowo oraz rzeczowo organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w tym w szczególności organizacje prowadzące działalność 
w sferze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

W 2021 r. Fundacja realizowała swoje cele m.in. 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 ochrony i promocji zdrowia oraz 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 i 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,
i) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobom
potrzebującym,
j) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego organizacjom
pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym w 
szczególności organizacjom prowadzącym działalność w sferze pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 
W 2021 roku działalność Fundacji opisana powyżej prowadzona była w 
sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego jako działalność 
nieodpłatna.

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 2021 roku Fundacja otrzymała z tytułu 1% podatku kwotę 2.443,00 PLN. Kwota w całości nie wydatkowana na cele statutowe 
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w kolejnym roku.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych w 2021 roku:

Uchwały Zarządy Fundacji podjęte w 2021 roku:
1) Uchwała Nr 1/2021 z dnia 8.02.2021 r. w sprawie przyjęcia kluczowych projektów Fundacji NUTRICIA i ustalenia 
zapotrzebowania na darowizny.
2) Uchwała Nr 2/2021 z dnia 8.02.2021 r.– W sprawie przyznania środków finansowych na organizowanie w roku 2021 
sympozjów naukowych, szkoleń, konferencji krajowych i zagranicznych oraz pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w 
w/w wydarzeniach.
3) Uchwała Nr 3/2021 z dnia 8.02.2021 r. – 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 4/2021 z dnia 8.02.2021 r. – W sprawie przyznanie środków na konsultacje związane z realizacją projektów 
badawczych.
5) Uchwała Nr 5/2021 z dnia 8.02.2021 r. – W sprawie przyznania darowizny rzeczowej na rzecz wspierania karmienia piersią w 
szpitalach, w ramach ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej z żywieniem.
6) Uchwała Nr 6/2021 z dnia 8.02.2021 r. – W sprawie przyznania środków finansowych na organizację działań edukacyjnych w 
dziedzinie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz edukacji związanej z żywieniem.
7) Uchwała Nr 7/2021 z dnia 8.02.2021 r. – W sprawie przyznania darowizny rzeczowej dla Interwencyjnych Ośrodków 
Preadopcyjnych w postaci produktów żywnościowych.
8) Uchwała Nr 8/2021 z dnia 4.11.2021 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu badawczego autorstwa 
Michała Ławińskiego z Warszawy pt.: „The effect of liposomal resveratrol on the level of oxidative stress and cognitive 
impairment in ischemic stroke patients receiving home enteral nutrition”.
9) Uchwała Nr 9/2021 z dnia 4.11.2021 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu badawczego autorstwa Marka 
Kulusa z Warszawy pt.: „Development of peanut, sesame and tree nut allergy in Polish children at high risk of food allergy”.
10) Uchwała Nr 10/2021 z dnia 4.11.2021 r. – W sprawie przyznania środków na realizację projektu badawczego autorstwa 
Harahap Iskandar z Poznania pt.: „Can Lactobacillus acidophilus decrease the risk of postmenopausal osteoporosis in women?”.

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2021 roku:

1) Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.08.2021 r. – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za 
2021 rok
2) Uchwała nr 2/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Poniżej opis projektów badawczych i edukacyjnych w dziedzinie żywienia jakie „FUNDACJA NUTRICIA” finansowała w 2021 r. 
Niżej wymienione projekty edukacyjne były prowadzone we współpracy z partnerami społecznymi.

1. PR/7/2020/Z, PR/8/2020/Z, PR 11/2013/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 - 42 681,00 zł,
2. Kurs EBM - Sympozja, Konferencje, Szkolenia. Fundacja NUTRICIA rok rocznie 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. - 73 372,24 zł,
3. 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 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. - 49 700,00 zł,
4. 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 
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pierwsza taka akcja o charakterze ogólnopolskim, która zrzesza koalicję partnerów instytucjonalnych i kompleksowo podejmuje 
temat żywienia najmłodszych dzieci. www.1000dni.pl - 1 316 964,91 zł,
5. Książeczka zdrowia - 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. - 146 098,17 zł,
6. Czym skorupka za młodu - Organizacja szkoleń we współpracy z Konsultant Krajową w dziedzinie Pediatrii na temat edukacji 
związanej z żywieniem kierowanej do studentów medycyny/ rezydentów pediatrii - 7 000,00 zł,
7. PR-MIKRObiota - WIELKI wpływ na przyszłość - 10 000,00 zł,
8. Inne - Doraźne wsparcie dla szpitali w formie darowizn i umów o współpracy - 29 667,70 zł.
Łącznie - 1 675 484,02 zł.

Niżej wymienione projekty były przeprowadzane w szpitalach lub innych ośrodkach naukowych na terenie kraju zgodnie z 
zawartymi umowami wraz z poniesionymi wydatkami w 2021 roku.

1. RG 2/2015 - Effect of flaxseed (Linum usitatissimum L.) supplementation on the inflammatory response and vascular
endothelial function in patients with familial hypercholesterolemia receiving lipid apheresis - projekt prowadzi Dominika
Kanikowska - 18 808,34 zł,
2. RG 1/2017 - "The influence of ketogenic diet and MCT supplementation on neurogenesis, neuroinflammation and blood brain 
barrier permeability in rats with western diet-induced obesity." - projekt Arkadiusza Liśkiewicza. - -326,57 zł,
3. RG 2/2017 - "The impact of amaranth oil supplementation on the expression of early markers of atherosclerosis in
overweight and obese patients - randomized nutritional study, The impact of amaranth oil supplementation on the expression
of early markers of atherosclerosis in overweight and obese patients - randomized nutritional study" pod kier. prof. dr hab.
Aleksandry Lisowskiej - 5 178,89 zł,
4. 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 - -2 921,05 zł,
5. RG 3/2018 - "The effectiveness of pleuran in teatment of acute gastroenteritis in children-a randomised, placebo-controlled,
double-blind trial" projekt prowadzi Ernest Kuchar - 34 062,50 zł,
6. RG 4/2018 - "Effect of targeted vs standard fortification of breast milk on growth and development of preterm infants (<32
weeks) a randomised controlled trial" projest prowadzi Joanna Seliga - 115 083,75 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 - 100 200,00 zł,
8. 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 - 131 392,00 zł,
9. 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 - 31 000,00 zł,
10. 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 - 75 000,00 zł,
11. RG 4/2020 - „The impact of gluten-free diet on the quality of life, inflammation and gut microbiome composition in
autoimmune thyroiditis" projekt prowadzi Aleksandra Rodziewicz - 64 832,26 zł,
12. RG 5/2020 - "Analysis of screening tests, biochemical markers and blood morphology markers in assessment of malnutrition 
in patients undergoing e/ective esophageal cancer surgery - single-center study" - projekt - 5 018,40 zł.
Łącznie - 577 328,52 zł.

W ramach działalności statutowej w 2021 roku Fundacja przekazywała darowizny pieniężne (w ramach wyżej przedstawionych 
projektów edukacyjnych) oraz darowizny rzeczowe. Zestawienie darowizn rzeczowych przekazanych w 2021 roku znajduje się w 
poniżej.

1. Studia Medyczne - 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 fantom do nauki żywienia dojelitowego, 
którego odbiorcą był Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz użyczenie sprzętu edukacyjnego w ramach projektu w 
postaci 22 fantomów do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii). 
Odbiorcą był Śląski Uniwersytet Medyczny. Wartość użyczonego sprzętu wynosiła 236.310,30 zł) - 9 223,77 zł,
2. 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. - 89 875,11 zł,
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

50000

55

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3. PR Fotele do kangurowania - Wydanie w ramach projektu w postaci darowizny rzeczowej 18 foteli do kangurowania dla 16
różnych podmiotów. - 44 019,72 zł,
4. Darowizny dla szpitali - Darowizny rzeczowe dla szpitali. - 60 693,40 zł.
Łącznie - 203 812,00 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

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 ochrony i
promocji zdrowia oraz 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 i 
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

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

i) udzielanie wsparcia finansowego oraz
rzeczowego osobom potrzebującym
j) udzielanie wsparcia finansowego oraz
rzeczowego organizacjom pozarządowym 
prowadzącym działalność pożytku publicznego, 
w tym w szczególności organizacjom 
prowadzącym działalność w sferze pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, działalności na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności 
na rzecz dzieci i młodzieży.

94.99.Z 0,00 zł
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2 443,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 840 527,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 833 177,11 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 7 350,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 838 084,11 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44 859,84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 862 758,30 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

4 788 317,27 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 068,79 zł

0,00 zł

73 372,24 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 350,00 zł

4 830 734,11 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

1 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)

0,13 etatów

4 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

12 926,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

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 56 829,26 zł

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

56 829,26 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)  

463,11 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

5 557,26 zł

5 557,26 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51 272,00 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 56 829,26 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

19 000,00 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)

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Mazowiecki 1
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Fundacja, ponad wyżej wskazane informacje, wskazuje dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (t.j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 36):

Przychody uzyskane w gotówce

Fundacja uzyskała przychody w gotówce w ciągu roku sprawozdawczego w kwocie 0,00 zł.

Fundacja nie ponosiła kosztów w gotówce w 2021 roku.

Dane o kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku 
bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych 
w gotówce:

Bank: ING Bank Śąski S.A.
Kwota: 434 991,91 zł

Fundacja zgromadziła  na koniec roku sprawozdawczego 0,00 zł w gotówce.

Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek
Fundacja nie nabyła w roku sprawozdawczym obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego.

Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabyła w roku sprawozdawczym nieruchomości.

Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
W 2021 roku Fundacja nabyła postaci 22 fantomów do nauki żywienia enteralnego, które są przedmiotem umowy 
użyczenia sprzętu edukacyjnego w ramach projektu edukacyjnego. Odbiorcą był Śląski Uniwersytet Medyczny. 
Wartość użyczonego sprzętu wynosiła 236.310,30 zł.

Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych:
W okresie sprawozdawczym GUS nie obejmował fundacji procesem sprawozdawczym obejmującym dane o wartości 
aktywów i zobowiązań fundacji we właściwych sprawozdaniach finansowych.

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych:
W okresie sprawozdawczym GUS nie obejmował fundacji procesem sprawozdawczym obejmującym dane o wartości 
aktywów i zobowiązań fundacji we właściwych sprawozdaniach finansowych

Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz informacja o składanych 
deklaracjach podatkowych
Na Fundacji ciążą zobowiązania podatkowe wynikające z rozliczeń z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (wynagrodzenia z tyt umów cywilno-prawnych)
- składek ZUS (wynagrodzenia)

Na dzień 31.12.2021 roku Fundacja wykazywała zobowiązania z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w 
kwocie  372,00 zł, na które składały się:
- podatek PIT-4 w kwocie 372,00 zł za grudzień 2021 roku,

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  o 
fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na 
to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji:
W roku sprawozdawczym Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro.
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Cywińska – Prezes Zarządu,

 
Mariola Urbanowska-Jęcek - Członek 

Zarządu

Agnieszka Tomasiak - Członek Zarządu

Warszawa, 30.09.2022 r.
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