
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 607-295-055

Nr faksu - E-mail annaszmelcer@wp.pl Strona www www.polskawolnaodgmo.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24181906400000 6. Numer KRS 0000373624

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 Szmelcer przewodnicząca TAK

Jarosław Kusyk wiceprzewodniczący TAK

Joanna Gwizdała skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Bednarek przewodnicząca komisji 
rewizyjnej

TAK

Robert Wagner człowek komisji 
rewizyjnej

TAK

Jacek Kościołek członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POLSKA WOLNA OD GMO

1. Opis działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie działalności Stowarzyszenia za rok 2017 / szczegóły/

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Na przełomie 2016- 2017 wysyłaliśmy do urzędników państwowych 134 w tym Prezydenta RP, do 
wszystkich senatorów 100 oraz posłów 390 pliki materiałów informacyjnych  na temat zagrożeń ze 
strony GMO
 
Dodatkowo materiały te zostały ponownie doręczone członkom Komisji rolnictwa i rozwoju wsi i 
Komisji ochrony środowiska. 21.04.2017
 
Spotkania w Ministerstwie
16.01.2017  Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - omówienie poprawek do ustawy, 
które umożliwią sprzedaż produktów rolniczego handlu detalicznego również do sklepów i restauracji
10.05 Ministerstwa Środowiska –nasze wnioski dotyczące Ustawy o Organizmach Transgenicznych.
 01.12 Ministerstwo Środowiska  konsultacje Ustawa o Organizmach Transgenicznych  
 
 
Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w Sejmie w pracy na tą ustawą o Organizmach 
Transgenicznych 
20.04, 08.06, 11.05,17-18.07, 1.09, 21,22.11, 0712.2017
 
Mobilizowaliśmy Polaków do akcji do odwiedzania biur pisania listów. kwiecień grudzień 
 
20.03.2017 Warszawa  Sala Kolumnowa Parlamentowy Zespół Obywatelski  spotkanie na temat 
dewastacji przyrody  delegacja.
 
22.03 2017 Warszawa  zespołu do spraw pszczelarstwa delegacja
 
29.04 Festiwal Żywności Wolnej od GMO  Zamość wykład 100 osób 
 
15. 05 2017 Szczecin TVP wywiad tematem  wywiadu było konieczność wprowadzenie ułatwień 
sprzedaży produktów od polskich rolników wzorem innych w UE
 
16.05 2017 Pisma do uczelni Wyższych Rolniczych o nie zgadzanie się na sponsorowanie przez 
Monsanto
 
10.06.2017 NTV wywiad z Jolantą Dal
 
13 czerwca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim ODBYŁA SIĘ  konferencję  pt. PRAWDZIWE ROLNICTWO. 
PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW. Wykłady, dyskusje materiały  Ponad stu 
pięćdziesięciu uczestników, włączając w to rolników, naukowców, lekarzy, prawników oraz 
przedstawicieli konsumentów zebrało się w Belwederze, by wezwać do inspirowanej oddolnie, wyrosłej 
z ludu radykalnej zmiany polityki rolnej Polski.
Kluczowe kwestie poruszane podczas konferencji to wezwanie Rządu RP do natychmiastowego 
podjęcia działań koniecznych do uczynienia Polski krajem wolnym od GMO, a także zmiany przepisów, 
które sprawiają, że tysiące rolników w Polsce nie mogą sprzedawać wytwarzanej i produkowanej w 
gospodarstwach żywności do sklepów, restauracji, szkół i innych instytucji publicznych. Równocześnie 
miliony Polaków mają utrudniony dostęp do tej, najwyższej jakości żywności.
Uczestnicy konferencji jednogłośnie potępili krótkowzroczność rządu, który coraz bardziej brnie w ten 
sam przemysłowy, monokulturowy model rolnictwa realizowany przez Stany Zjednoczone, Wielką 
Brytanię i inne postindustrialne kraje zachodnie. W polityce tej dominującą rolę odgrywają korporacje 
agrochemiczne i farmaceutyczne.
Słowa krytyki skierowano pod adresem Ministrów Rolnictwa i Środowiska za ich postawę skutkującą 
tym, że nadal nie mamy w Polsce skutecznego, ustawowego zakazu GMO.

DEKLARACJA BELWEDERSKA Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności   kluczowy dokument 
pokonferencyjny, którą podpisało, tylko w ciągu jednego tygodnia, setki organizacji i obywateli, 
wskazuje na konieczność zmian. Zmiany te należy wprowadzić, by móc wykorzystać potencjał, jaki 
drzemie w małych i średnich rodzinnych gospodarstwach rolnych. Deklaracja pokazuje, iż Unia 
Europejska oraz Rząd RP wspierają nieprzyjazny, zdominowany przez agrochemię, korporacyjny rynek 
globalny, który stanowi ogromne zagrożenie dla gleb, żywności, naturalnej bioróżnorodności, zdrowia 
ludzi i wolności.
 
Jasno też mówi o wartościach, jakie należy promować, by przywrócić przyjazne dla ludzi i środowiska, 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

nietoksyczne, odbudowujące żyzność gleb metody uprawy, które są tak dobrze znane polskim rolnikom 
rodzinnym, a obecnie praktycznie zupełnie ignorowane.

DEKLARACJA BELWEDERSKA wzywa Rząd RP do wyjścia z obecnego kryzysu, poprzez przyjęcie polityki 
bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej, która jest zgodna z rodzimą 
społecznością rolniczą i wspiera wytwarzanie i przetwarzanie wystarczającej ilości żywności dobrej 
jakości bez stosowania toksycznych chemikaliów i całkowicie bez GMO.
 DEKLARACJA BELWEDERSKA Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności z listą sygnatariuszy 
http://bezposrednioodrolnika.pl/karta-prawdziwego-rolnictwa-i-prawdziwej-zywnosci/

PROGRAM KONFERENCJI PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH 
ROLNIKÓW, 13 CZERWCA 2017 ROKU

http://bezposrednioodrolnika.pl/program-konferencji/

http://bezposrednioodrolnika.pl/category/konferencja-w-belwederze/wykladowcy/
 
http://bezposrednioodrolnika.pl/category/konferencja-w-belwederze/filmy-konferencja-w-
belwederze/
 
14.10.2017 II Festiwal Topinamburu w Leśnym Grodzie w Milówce połączony z edukacją rolników i 
konsumentów w zakresie sprzedaży żywności bezpośrednio od rolnika oraz zakazu GMO, wykłady i 
kiermasz produktów tradycyjnego rolnictwa. Udział wzięło ponad 200 osób.

Wywiady w radiu Wnet  9.01,30.03,06.04 sprzedaż bezpośrednia od rolnika ,ustawo w GMO

 
18.11. 2017 Dr Hubert Czerniak w  Gliwicach  wykład 170 osób na sali  film 80 tyś obejrzało film w 
Internecie
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

Stowarzyszenie Polska Wolna 
od GMO w 2017 roku brało 
czynny udział w pracach nad 
nową ustawą  „Ustawą o 
Organizmach Transgenicznych” 
. Odwiedzaliśmy biura 
poselskie .  Nasz lobbing, 
zgodny z naszym Statutem 
miał za zadanie uchronić  
polskich rolników przed 
uzależnieniem ich od dostaw 
opatentowanych  
zagranicznych nasion roślin 
transgenicznych. Kiedy to 
nastąpi Polska  utraci 
suwerenność żywieniową, 
rolnik ponosić będzie  coraz 
większe koszty, poprzez wzrost 
ceny  materiału siewnego, a 
polski  konsument skazany 
będzie  na  toksyczną żywność 
wyprodukowaną z genetycznie 
zmienionych roślin. Nasiona są 
najważniejsze są początkiem 
łańcucha żywieniowego.  
Pisaliśmy listy, wysyłaliśmy 
materiały materiały 
informacyjne, ankiety.
Współorganizowaliśmy 
Konferencję  Belwederską w 
Warszawie .Kluczowe kwestie 
poruszane podczas konferencji 
to wezwanie Rządu RP do 
natychmiastowego podjęcia 
działań koniecznych do 
uczynienia Polski krajem 
wolnym od GMO, a także 
zmiany przepisów, które 
sprawiają, że rolnicy w Polsce 
będą mogli jak inni rolnicy w 
UE sprzedawać  wytwarzone w 
swoich gospodarstwach 
produkty do sklepów, 
restauracji, szkół i innych 
instytucji publicznych. Chcemy 
aby  miliony Polaków miały 
dostęp do lokalnej żywności  
najwyższej jakości.

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2 431,70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 585,70 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 846,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 1 585,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5 318,05 zł

0,00 zł

0,00 zł

85,00 zł

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

5 403,05 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5 403,05 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -2 971,35 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 14.10.2017 II Festiwal Topinamburu w Leśnym Grodzie w Milówce
Opłacenie delegacji na spotkanie komisji ochrony środowiska i komisji rolnictwa 
Prace nad ustawą o Organizmach Transgenicznych

1 588,70 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 6



2.1. Organizacja posiada członków

46,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

2,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Szmelcer 25.03
Anna Bednarek
Jarosław Kusek Data wypełnienia sprawozdania
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