Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
w roku 2010
Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
przedstawia sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Stowarzyszenia
Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej :
I. DANE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU
1. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, zwane dalej
Stowarzyszeniem, zostało założone 22.10.2006 na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
Od roku 2008 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i
funkcjonuje także w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
Adres Stowarzyszenia:
02-798 Warszawa, ul. Jaworowa 38 lok.1
Data wpisu do KRS: 07.02.2007
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 28.11.2008
Nr KRS: 0000273781
REGON: 140870698
NIP: 951 220 67 61
Członkowie Zarządu:
1) Małgorzata Źródlak – Prezes, ul. Jaworowa 38 m. 1, 02-798 Warszawa
2) Grażyna Konińska – Wiceprezes, ul. Zaruby 9/126 , 02-796 Warszawa
3) Maria Górzyńska - Skarbnik, ul. Madalińskiego 57/58, 02-544 Warszawa
4) Sylwia Mikulec – Sekretarz, ul. Grzybowska 39/516 00-855 Warszawa
5) Anna Marczewska – Członek Zarządu, ul. Podleśna 8, Jazgarzewszczyzna,
05-501 Piaseczno
2. Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
a) Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat celiakii i diety
bezglutenowej w celu poprawy jakości życia społecznego chorych.
b) Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki lekarskiej nad
chorymi na celiakię i innymi osobami na diecie bezglutenowej.
c) Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze stosowaniem
diety bezglutenowej.
d) Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół wspólnych celów.
e) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których
celem jest działanie na rzecz chorych.
II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie realizowało swoje cele w 2010 roku poprzez:
a) Prowadzenie wielostronnej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
popularyzującej wiedzę na temat choroby w społeczeństwie i wśród samych
chorych, głównie poprzez działalność wydawniczą:
w marcu ukazał się pierwszy numer naszego stowarzyszeniowego
czasopisma "Bez glutenu", otrzymali go bezpłatnie przed Wielkanocą
członkowie Stowarzyszenia (nakład 1000 sztuk),
w kwietniu przygotowaliśmy VI wydanie naszego poradnika „Celiakia i dieta
bezglutenowa”(nakład 3000 sztuk),
w listopadzie ukazał się drugi numer „Bez glutenu” (nakład 1500 sztuk) – w
grudniu został wysłany razem z bezglutenowym opłatkiem i życzeniami
świątecznymi do naszych członków oraz lekarzy i dietetyków z nami
współpracujących,
w grudniu wydrukowaliśmy VII wydanie poradnika – właściwie nowy poradnik,
już w formie książki nie broszury, z numerem ISBN (108 stron, nakład 8000
sztuk),
akcja 1% - przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy ulotki informacyjne,
rozesłaliśmy je do naszych „aktywistów” z różnych miast Polski z prośbą o
umieszczenie w sklepach, przychodniach, podczas konferencji i spotkań,
oraz współpracę z mediami:
dzięki naszej pracy w ogólnopolskich mediach pojawiło się wiele artykułów o
celiakii i diecie bezglutenowej.
b) Rzecznictwo interesów osób chorych, pomoc prawną, psychologiczną i
dietetyczną:
Prowadziliśmy nadal Punkt Informacyjno – Konsultacyjny –
uruchomiony w listopadzie 2009 w Warszawie, centrum informacji dla osób
z celiakią i na diecie bezglutenowej. Można do nas zadzwonić, wysłać email z zapytaniem, można też, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu, umówić się na indywidualną bezpłatną konsultację
dietetyczną na miejscu. W każdym tygodniu udzielamy kilkunastu
konsultacji, w tym specjalistycznych porad dietetycznych na miejscu.
Zazwyczaj korzystają z nich osoby świeżo zdiagnozowane, które są do nas
kierowane przez lekarzy. Przeciętna konsultacja trwa ok. 1 godziny,
omawiamy główne problemy, zaznajamiamy z dietą, przekazujemy nasze
materiały informacyjne,
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Kontynuowaliśmy akcję licencjonowania znaku przekreślonego kłosa działania mające na celu konsumencką kontrolę nad rynkiem
bezglutenowym w Polsce i uporządkowanie spraw związanych z
oznaczaniem bezglutenowej żywności przez producentów. W 2010 roku
podpisaliśmy umowy z następującymi firmami: KIM Ligęza, Zakład
Produkcji Jogurtu „Magda” Janusz Kubit, Grupa BGK (Flipsy), Zakłady
Mięsne NOWAK, CINNA Produkty Zdrowia, 3 Topole (galaretki i żelki),
Wytwórnia Artykułów Bezglutenowych „BEZGLUTEN”.
c) Współpracę ze środowiskami medycznymi i akademickimi:
W 2010 roku kontynuowaliśmy współpracę ze środowiskiem lekarskim z
licznych ośrodków medycznych, z wieloma dietetykami (Katedra Dietetyki,
Wydziału Żywienia SGGW, Polskie Towarzystwo Dietetyki), studentami
medycyny (IFMSA) oraz z laboratoriami Euroimmun i Nuscana.
Baza danych lekarzy – stworzyliśmy i prowadzimy bazę danych lekarzy
gastrologów i pediatrów. Do lekarzy wysyłane są nasze materiały informacyjne
i poradniki.
Wzięliśmy również udział w kilkunastu konferencjach medycznych na
terenie całej Polski :
Konferencje medyczne:
ogólnopolskie - w grudniu 2009 roku zostaliśmy zaproszeni przez firmę
Euroimmun Polska Sp. z o.o. zajmującej się dystrybucją odczynników do
diagnostyki chorób autoimmunologicznych, w tym celiakii, do wzięcia
udziału w cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Nowe trendy w
pediatrii” w całej Polsce. Dzięki temu zaproszeniu przedstawiciele
naszego Stowarzyszenia byli na konferencjach m.in. w: Warszawie,
Gdańsku, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Szczecinie,
Opolu i Rzeszowie. Dodatkowo mogliśmy przedstawić sytuację osób z
celiakią w Polsce na konferencji Euroimmunu dla diagnostów
laboratoryjnych w Zawierciu, 21 maja 2010 roku.
Warszawa - w marcu przygotowaliśmy wspólnie z firmą Carrefour
szkolenie dla potencjalnych producentów produktów bezglutenowych
dotyczące celiakii, diety bezglutenowej i licencji na znak przekreślonego
kłosa.
Warszawa - wzięliśmy udział w II Warszawskich Dniach Nauki o
Żywieniu Człowieka (21 kwietnia), dzięki życzliwości prof. Brunona
Szczygła z Zakładu Żywienia Człowieka AM mogliśmy zaprezentować
nasze Stowarzyszenie podczas prezentacji w auli wykładowej.
Mikołajki - nasze materiały informacyjne dostali wszyscy lekarze,
uczestnicy (kilkaset osób) Ogólnopolskiego Sympozjum Polskiego
Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w
Mikołajkach (21-23 maja). W niedzielę 23 maja, po sesji poświęconej

chorobie trzewnej nasze reprezentantki odpowiadały na pytania lekarzy i
przekazywały im nasze publikacje.
d) Organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych, edukacyjnych i wyjazdów dla
chorych i ich rodzin.
konferencje, warsztaty - oprócz MDC (informacja poniżej) zorganizowaliśmy:
warsztaty kulinarne (Warszawa, marzec i październik, Szczecin grudzień,
Białystok listopad),
warsztaty dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i piknik z okazji
Dnia Dziecka (maj, czerwiec),
Bezglutenowy Dzień Dziecka i Mikołajki we Wrocławiu,
spotkania z psychologiem i dietetykiem w Białymstoku (kilka),
konferencja razem z walnym zgromadzeniem i Mikołajki dla dzieci –
Warszawa, grudzień.
e) Organizację różnego rodzaju imprez publicznych popularyzujących wiedzę na
temat celiakii.
Międzynarodowy Dzień Celiakii:
w 2010 roku V Międzynarodowy Dzień Celiakii zorganizowaliśmy po raz kolejny
razem z IFMSA Poland (Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów Medycyny) w
następujących miastach: Warszawie (główna konferencja, udział wzięło ponad 300
osób, 11 wystawców), Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Szczecinie.
f) współpracę z AOECS (międzynarodową organizacją skupiającą stowarzyszenia
osób z celiakią z różnych krajów europejskich)
konferencja w Budapeszcie – w maju podczas spotkania z innymi
organizacjami zrzeszonymi AOECS z Europy Środkowej dyskutowaliśmy o
wspólnych problemach osób z celiakią z tego regionu Europy.
Konferencja – zjazd i walne zgromadzenie AOECS w Walencji we wrześniu.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z PKD 2007)
w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)

wydawania książek – 58.11.Z
wydawania czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
pozostałej działalności wydawniczej – 58.19.Z
dzierżawy własności intelektualnej – 77.40.Z
pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych – 73.12. B

f) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) – 73.12. C
g) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach – 73.12. D
h) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
i) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet – 47.91.Z
W 2010 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą wyłącznie w
postaci udzielania licencji na używanie znaku przekreślonego kłosa. W ramach
prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie osiągnęło zysk w wysokości
10.321,49 zł. Przychody osiągnięte z tytułu działalności gospodarczej stanowiły około
18,5% wszystkich przychodów Stowarzyszenia w 2010 roku. Zysk w całości zostanie
przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego Stowarzyszenia.
IV. UCHWAŁY STOWARZYSZENIA
W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:
- Uchwała –proporcje VAT
- Uchwała o przeznaczeniu zysku za rok 2009
- Uchwała o przygotowaniu V Międzynarodowego Dnia Celiakii.
- Uchwała – plan udziału w konferencjach 2010
- Uchwała o podjęciu współpracy z Food Pictures – projekt:bezglutenowa książka
kucharska
- Uchwała o uczestnictwie w zjazdach AOECS
- Uchwała o przyjęciu osoby na staż
- Uchwała o przygotowaniu II wydania „Bez glutenu”
- Uchwała o podjęciu współpracy z firmą Geovita – projekt: bezglutenowy
wypoczynek
- Uchwała o przeprowadzeniu konsumenckiej akcji badania produktów
bezglutenowych
- Uchwała o zmianie biura rachunkowego
- Uchwała o zatrudnieniu na umowę zlecenia od 2011
- Uchwała o przygotowaniu w 2011 konferencji naukowej we współpracy z
Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Wszystkie uchwały zostały zrealizowane.
V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W UJĘCIU
FINANSOWYM
Przychody:
Stowarzyszenie pozyskiwało środki pieniężne do realizacji działalności statutowej
głównie z:
- wpływu z jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego 52.705,48,
- z darowizn, które wyniosły 14.248,10,

- składek członkowskich, stanowiących sumę 13.890 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego (MDC) – 42.780 zł,
- odsetek bankowych o łącznej wartości 31,96 zł,
- zysku za lata 2007-2009 przeznaczonego na przychody przyszłych okresów 29.000 zł,
- przychodu z tytułu działalności gospodarczej Stowarzyszenia - 35.000 zł.
Stowarzyszenie nie korzystało z żadnych środków pochodzących ze źródeł
publicznych.
Koszty:
1.Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 126.527,30 zł w tym:
- koszty realizacji zadań działalności statutowej nieodpłatnej – 81.909,79 zł
- koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej – 44.617,51 zł
2. Koszty działalności gospodarczej – 24.678,51 zł
3. Koszty administracyjne wyniosły 23.501,90 zł, w tym:
- usługi obce -10.470,93 zł
- zużycie materiałów i energii – 1.740,40 zł:
- podatki i opłaty – 1.000
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 10.140,97 zł
- pozostałe koszty – 149,60 zł
3. Przepływ gotówki w roku 2010 - Stowarzyszenie zanotowało wynik dodatni w
kwocie: 13.399,76 zł. Suma przychodów wyniosła 188.125,83 zł. Suma kosztów
wyniosła 174.726,07 zł.
VI. INFORMACJA O PRZEZNACZENIU OTRZYMANYCH DAROWIZN
Ogólna kwota otrzymanych przez Stowarzyszenie w roku 2010 darowizn wynosi
14.248,10 zł.
Kwota ta została przeznaczona na zadania pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie dystrybucji materiałów informacyjnych na temat celiakii do lekarzy i
pacjentów w całej Polsce oraz udziału Stowarzyszenia w AOECS – Association of
European Coeliac Societies (składka członkowska, konferencje).
VII. POZOSTAŁE DANE
1. Liczba zatrudnionych w Stowarzyszeniu: 1 osoba zatrudniona w oparciu o
umowę zlecenia, brak osób zatrudnionych na umowę o pracę. W 2010 roku w
poszczególnych miesiącach 10 osób świadczyło usługi w ramach umów o
dzieło. 1 osoba została zatrudniona w oparciu o umowę z Urzędem Pracy o
bezpłatny staż (na okres 5 miesięcy).
2. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie – umowa zlecenia
brutto: 25.200 zł, umowy o dzieło: 3.570 zł. W stowarzyszeniu nie wypłacono
żadnych nagród pieniężnych ani premii.

3. Wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia i innych organów – nie
dotyczy.

