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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 (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-04

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 Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jacek Kościółek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POLSKA WOLNA OD GMO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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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)

Rok 2018 był bardzo  pracowitym i trudnym okresem w działalności
Stowarzyszenia PWOGMO.
Byliśmy aktywnie zaangażowaną strona społeczną broniącą interesów polskiej wsi, rolnictwa i dostępu do 
prawdziwej żywności, bezpośrednio od polskiego rolnika. Uczestniczyliśmy w walce o polskie rolnictwo wolne od 
GMO biorąc udział w konsultacjach społecznych, pracach w podkomisjach i komisjach sejmowych, wydarzeniach 
środowiskowych i krajowych, konferencjach oraz spotkaniach z rolnikami, konsumentami i posłami  w różnych 
regionach kraju. 
Zaangażowaliśmy się także w pracę ruchów Nyeleni Polska oraz La Via Campesina na rzecz suwerenności 
żywnościowej i spraw dotyczących wsi.  Podnosiliśmy z wielka uwagą, dzięki eksperckiemu zaangażowaniu prof. 
Jacka Nowaka, sprawę ochrony gleb i zagrożeń ze strony chemizacji rolnictwa i GMO dla naturalnej 
bioróżnorodności i łańcucha pokarmowego.
Uczestniczyliśmy w walce o dobre, transparentne prawo dla polskiego rolnika
 i konsumenta, które gwarantowałoby suwerenność żywnościową RP i zdrowie obywatelom. Wiele uwagi poświęcono 
trosce o sprzedaż bezpośrednia żywności od rolnika nie tylko w gospodarstwie i na lokalnych targowiskach, ale także 
w przedszkolach, szkołach, szpitalach, sklepach i restauracjach. Członkowie Stowarzyszenia i eksperci brali czynny 
udział w pracach nad  ustawą o sprzedaży detalicznej oraz ustawą o sprzedaży bezpośrednio od rolnika.
Mobilizowaliśmy Polaków, kooperatywy spożywcze i spółdzielnie skupiające prawdziwych rolników i wytwórców 
zaopatrujących się bezpośrednio u rolnika 
do akcji obrony naturalnego prawa rolników do rynku żywności i lokalnej 
aktywności gospodarczej, aby walczyli o swoje prawa, odwiedzali w tym celu biura poselskie i pisali listy.
Broniliśmy projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników,
który powstał w ścisłej współpracy z rolnikami i został przedstawiony przez Kukiz’15. 
Nadal działaliśmy na rzecz wdrażania wspólnie opracowanego w 2017 r. przez organizacje zrzeszone w Koalicji dla 
Ochrony Polskiej Wsi, rolników i ekspertów,  opracowania POLSKA WIEŚ, PROBLEMY I PROPOZYCJE 
ROZWIAZAŃ.
Dokument ten, przesłany do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i zawarte w nim stanowiska nadal 
oczekują na systemowe rozwiązania chroniące rację stanu i bezpieczeństwo żywnościowe Polski, ochronę praw 
rolników i konsumentów oraz ochronę gleb i tradycyjnych przyjaznych środowisku, wolnych od GMO metod uprawy 
polskiej ziemi.
Poniżej wyszczególnione nasze działania:
-pismo petycja do p Prezydenta RP
- pismo opinia na temat projektu Rozporządzenia RM w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian 
kukurydzy MON 810.
- 02.03 Protest Sadowników w Warszawie  mat inf plakaty
- aktywność w Sejmie RP w zakresie konsultacji i troski o sprawiedliwe prawo dla rozwoju polskiej wsi i dla ochrony 
gleb oraz jakości żywności wolnej od GMO, pasz wolnych od GMO - pisanie listów do rządu, ministra i prezydenta 
RP, oraz stanowisk dotyczących projektów ustaw np.
Komisji Rolnictwa i Środowiska, sejm i senat 11.01,24.02,06.02 06.02,28.02,06.03, 13.06 

- w sierpniu w Parku Etnograficznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie uczestniczyliśmy w 
Dniu Ziół. Przeprowadziliśmy warsztaty z bioróżnorodności  i degustację tradycyjnej żywności bezpośrednio od 
rolnika. Zachęcaliśmy do budowania relacji MIASTO – WIEŚ, informowaliśmy o konieczności odchodzenia od 
chemizacji rolnictwa i o ciągłości działań na rzecz Polski Wolnej od GMO.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

3000

50
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

W obronie środowiska przed nieodwracalnymi skutkami 
zanieczyszczenia genetycznego Stowarzyszenie 
skorzystało z pomocy prawnej. Spowodowane to było 
złą ustawą procedowaną w sejmie Ustawa pozwalała  
tworzyć strefy upraw roślin transgenicznych blisko 
rezerwatów i upraw naturalnych.
Protest akcja, informacyjna  na temat zagrożeń ze 
strony nowej technologii  5 G w Gliwicach. 
W Gliwicach został uruchomiany pierwszy nadajniki 
emitujący promienie 5 G
Akcja miała za zadanie informowanie o wpływie 
promieniowania PEM na organizm ludzki jak i na 
środowisko,rozpoczęła się w miejscu gdzie został 
zainstalowany pierwszy w Polsce nadajnik. Po wykładzie 
szliśmy w kierunku rynku, rozdawaliśmy ulotki 
informowaliśmy mieszkańców o skutkach zdrowotnych 
promieniowania.

1 575,73 zł

2 upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

W ramach Festiwalu Żywności Wolnej od GMO:
- Mikołów Dzień Rzeki 05.09 spotkanie było połączone z 
wykładami na temat zdrowia ,degustacją produktów
-  w Rajczy uczestniczyliśmy w Festiwalu sera 
zorganizowanym przez Spółdzielnię Socjalną ”Serowa 
Dolina” i Gminę Rajcza, gdzie Stowarzyszenie BEST 
PROEKO zorganizowało stoisko informacyjne o 
bieżących działaniach stowarzyszenia PWOGMO i 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO / 
kiermasz produktów regionalnych i wykład - w 
Mikołowie 28 października odbył się III FESTIWAL 
TOPINAMBRU.
W programie festiwalu był kiermasz i degustacja 
prawdziwej zdrowej żywności ekologicznej i tradycyjnej 
bezpośrednio od polskiego rolnika oraz konferencja 
poświęcona profilaktyce zdrowotnej i zdrowemu 
odżywianiu oraz bieżącym sprawom dotyczącym 
rewitalizacji polskiej, tradycyjnej wsi wolnej od GMO. W 
ramach konferencji Wykłady wygłosili:  
Dr. HUBERT CZERNIAK – „Sztuka troski o zdrowie”
HALINA KASPRZAK – „Zdrowe odżywianie kluczem do 
zdrowia”.
JAROSŁAW JOCHEMCZAK  "Probiotyki - uprawa 
prawdziwej żywności"
GRZEGORZ ŚLEZIAK   "Lecznicza głodówka"
W programie były także wystąpienie rolników 
ekologicznych Tadeusza Rolnika i Roberta Wagnera oraz 
debata rolnicy – konsumenci na temat lokalnych rynków 
żywności bezpośrednio od rolnika i 
budowania relacji "ROLNIK – KONSUMENT".

2 527,79 zł
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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 zysków i strat) 6 325,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 325,96 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) 0,00 zł

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

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)

4 348,52 zł

0,00 zł

0,00 zł

45,00 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
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

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 393,52 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 448,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 103,52 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

1 - delegacja członków  prace w komisji wspólnej w sprawie GMO sejmie11.01 286,16 zł

2 W ramach Festiwalu Żywności Wolnej od GMO:
- Mikołów Dzień Rzeki 05.09  
-  w Rajczy uczestniczyliśmy w Festiwalu sera zorganizowanym przez Spółdzielnię Socjalną 
”Serowa Dolina” i Gminę Rajcza, gdzie Stowarzyszenie BEST PROEKO zorganizowało stoisko 
informacyjne o bieżących działaniach stowarzyszenia PWOGMO i Stowarzyszenie Polska Wolna od 
GMO / kiermasz produktów regionalnych i wykład/. W wydarzeniu udział wzięło ok 200 osób.8-
9.09
 protest ,wykłady, przeciwko 5 G w Gliwicach. 100 osób   29.09

719,01 zł

3 - w Mikołowie 28 października odbył się III FESTIWAL TOPINAMBRU.
W programie festiwalu był kiermasz i degustacja prawdziwej zdrowej żywności ekologicznej i 
tradycyjnej bezpośrednio od polskiego rolnika oraz konferencja poświęcona profilaktyce 
zdrowotnej i zdrowemu odżywianiu oraz bieżącym sprawom dotyczącym rewitalizacji polskiej, 
tradycyjnej wsi wolnej od GMO. W ramach konferencji Wykłady wygłosili:  
Dr. HUBERT CZERNIAK – „Sztuka troski o zdrowie”
HALINA KASPRZAK – „Zdrowe odżywianie kluczem do zdrowia”.
JAROSŁAW JOCHEMCZAK  "Probiotyki - uprawa prawdziwej żywności"
GRZEGORZ ŚLEZIAK   "Lecznicza głodówka"
W programie były także wystąpienie rolników ekologicznych Tadeusza Rolnika i Roberta Wagnera 
oraz debata rolnicy – konsumenci na temat lokalnych rynków żywności bezpośrednio od rolnika i 
budowania relacji ROLNIK – KONSUMENT. 300 osób

1 899,33 zł

4 Usługi prawne zawiadomienia do prokuratur  o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstw  ministra środowiska jak i dwóch  urzędników ministerstwa odpowiedzialnych za 
ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmienionych
zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota o odmowie wszczęcia 
śledztwa

1 199,02 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 932,44 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

43 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 
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)

3 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

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
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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 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej 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

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

organizacji

Anna Szmelcer 

Przewodnicząca
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-04

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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