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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
URSYNÓW

Powiat WARSZAWSKI

Ulica NOWOURSYNOWSKA Nr domu 166 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-787 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
swroniak@poczta.onet.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00623334300000 6. Numer KRS 0000030577

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, 
dydaktycznej        i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej 
technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, 
chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i 
ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem 
surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także 
upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z 
uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Prof.dr hab. Agnieszka Kita Prezes Zarządu TAK

Prof. dr hab. Danuta 
Kołożyn-Krajewska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dr hab. Dorota Piasecka-
Kwiatkowska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dr hab. Joanna Kawa-
Rygielska prof.nadzw.

Sekretarz TAK

Dr inż. Magdalena 
Montowska

Skarbnik TAK

Dr hab. Barbara 
Stachowiak

Zastępca Sekretarza TAK

Dr hab. Małgorzata 
Wroniak

Zastępca Skarbnika TAK

Prof.dr hab. Maria 
Śmiechowska

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Lesław Juszczak 
prof.nadzw.

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Małgorzata Dżugan 
prof.nadzw.

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Joanna Leszczynska Członek Zarządu TAK

Dr hab. Małgorzata 
Karwowska

Członek Zarządu TAK

Dr hab. Ewa Jakubczyk Członek Zarządu TAK

Dr inż. Janusz Pomianowski Członek Zarządu TAK

Dr inż. Arkadiusz Żych Członek Zarzadu 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

Prof.dr hab. Krzysztof 
Surówka

Przewodniczący 
Gł.Komisji Rewizyjnej

TAK

Dr hab. Joanna Stadnik Członek Komisji TAK

Dr hab. Dorota Pietrzak Członek Komisji TAK

Dr hab. Grażyna 
Krasnowska prof.nadzw.

Członek Komisji TAK

Dr inż. Dorota Nowak Członek Komisji TAK
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Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół 
naukowych,
2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form 
upowszechniania  nauki,
3. organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez 
powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze,
4. inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, 
technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,
5. organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i 
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
6. prowadzenie działalności wydawniczej, 
7. opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie 
działania Towarzystwa,
8. kształcenie i dokształcanie członków,
9. współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz nazewnictwa w 
zakresie technologii żywności.
  W/w cele realizowane SA przez 11 Oddziałów PTTŻ oraz 6 Sekcji 
tematycznych Towarzystwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności w 2016 r. podjęło następujące działania:
 1. Zorganizowało lub było współorganizatorem 15 konferencji/sympozjów krajowych i 8 konferencji 
międzynarodowych:
 a)  konferencje i sympozja krajowe:
   1) - I Sympozjum Naukowe „Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności” –ZG i Oddz. Warszawski PTTŻ;
   2) -VII Sympozjum Naukowe – „Probiotyki w żywności” – ZG i Oddz. Warszawski PTTŻ; 
   3) -XXI Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Żywność od A do Z” – Oddz. Łódzki PTTŻ;
   4) - XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i 
analityce lipidów” – Sekcja Chemii i 
         Technologii Tłuszczów PTTŻ;
   5) -XII konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” – „Zywność a innowacje” – Oddz. 
Małopolski PTTŻ;
   6) -Sympozjum Naukowe „Mrożenie, pakowanie, kontrola procesów – innowacyjne technologie dla 
przemysłu spożywczego” – Oddz. 
         Olsztyński PTTŻ;
   7) -IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce, 
Warzywa, Grzyby – Żywność i 
         Technologia” - Oddz. Lubelski PTTŻ;
   8) -II Wielkopolska Konferencja z cyklu „Nauka Gospodarce Żywnościowej” – „25 lat technologii 
żywności w warunkach gospodarki 
         rynkowej” – Oddz. Wielkopolski PTTŻ;
   9) -Konferencja Naukowa „Nauka o zbożach – wczoraj, dziś i jutro” – Oddz. Wielkopolski PTTŻ;
 10) -V Sympozjum Inżynierii Żywności” – Oddz. Warszawski PTTŻ,
 11) -IV Sympozjum Naukowe „Drobnoustroje i ich metabolity – hipotezy, fakty, nadzieje” – Oddział 
Warszawski PTTŻ;
 12) -Sympozjum Naukowe z okazji 55-lecia Wydziału Nauk o Żywności SGGW – Oddz. Warszawski PTTŻ;
 13) -IX Konferencja Naukowa z cyklu „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” - 
”Ziemniak prozdrowotnym 
        produktem roślinnym” – Oddz. Wrocławski PTTŻ;
 14) -Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne technologie i surowce w produkcji żywności” – 
Oddz. Wrocławski PTTŻ;
 15) -VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu nauka-praktyce pt. „Żywność wczoraj i dziś”  – Oddz. 
Wrocławski PTTŻ.

b) konferencje międzynarodowe: 
  1) - XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych” – 
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów 
        PTTŻ;
  2) - XVII International Conference  “Risk factors on food chain” – Oddz. Podkarpacki PTTŻ;
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  3) - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia w bio-, tech - i ekosystemach” – Oddz. 
Podkarpacki PTTŻ;
  4) - X International Students Scientific Camp “New commercial and ecological food from Romania and 
Poland” – Oddz. Podkarpacki PTTŻ.
  5) - 6th International Young Scientists Conference „Human-Nutrition-Environment”  - Oddz. 
Podkarpacki PTTŻ;
  6) - 1st Meeting of Young Researchers from V4 Countries – Oddz. Podkarpacki PTTZ;
  7) - 4th Honey Seminar and 5th International Meeting of Young Food Technologists – Oddz. 
Podkarpacki PTTŻ;
  8) - 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain – Odd. 
Wrocławski  PTTŻ.

2. W ramach upowszechniania nauki oraz wiedzy o żywności i żywieniu oprócz w/w  konferencji 
Oddziały PTTŻ i Sekcje PTTŻ zorganizowały liczne seminaria, odczyty, wykłady, zebrania i spotkania 
naukowe np.:
         - 8 wykładów otwartych w ramach cyklu „Jakość żywności – Świadome odżywianie” – Oddz. 
Podkarpacki (kontynuacja z lat 
            poprzednich);
         - wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku – Oddz. Podkarpacki i Oddz. Szczeciński;
         - wykłady na zebraniach naukowych Oddziałów PTTZ.
 3. Organizacja i przeprowadzenie zajęć poglądowych, warsztatów na temat zdrowej żywności w 
placówkach oświatowych np.:
          - zajęcia w przedszkolach dot. zdrowego żywienia – Oddz. Lubelski;
          - warsztaty dla gimnazjalistów – np. „Galeria mleczna na miarę każdego zacisza domowego” – 
Oddz. Szczeciński;
          - warsztaty z cyklu „Mama i ja – mleczne smakołyki” – Oddz. Szczeciński.
 4. Współpraca z innymi towarzystwami i jednostkami naukowymi.
 5. Współpraca z przemysłem spożywczym np: Oddz. Podkarpacki PTTŻ zainicjował współpracę z 
klastrem producentów wytwórców 
     produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych „podkarpackie Smaki”.
 6. W ramach współpracy z przemysłem spożywczym i placówkami naukowo-badawczymi, PTTŻ od 
2014 r. realizuje 4-letni projekt 
     finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Model ograniczania strat i marnowania 
żywności z korzyścią dla 
     społeczeństwa” zwanym dalej „MOST”. PTTŻ jest liderem Projektu. Okres realizacji projektu: 
01.01.2014–31.12.2017, przy czym etap 
     badawczy projektu realizowany będzie do 30.09.2017 r., a etap pilotażowy w okresie od 01.01.2017-
21.12.2017. Celem projektu jest 
     opracowanie i wdrożenie do podmiotów (przedsiębiorstw) w łańcuchu żywnościowym procedur 
ograniczania strat i marnotrawstwa 
     żywności na rzecz społeczeństwa z wykorzystaniem innowacyjnego systemu MOST na przykładzie 
sektora mleczarskiego – w tym firmy 
     OSM Mlekovita i federacji organizacji społecznych – Banków Żywności. Oprócz dwóch w/w 
Partnerów w projekcie jest jeszcze dwóch 
     Partnerów: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowy 
     Instytut Badawczy.
 7. Wydawanie i dystrybucja 6-ciu numerów czasopisma-dwumiesięcznika PTTZ 
„Żywność.Nauka.Technologia.Jakość” (ŻNTJ) oraz wydanie 
     siedmiu monografii  pokonferencyjnych i seminaryjnych. W 2016 r. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 
uruchomiło nową, własna stronę 
     internetową (www.wydawnictwo.pttz.org) i podjęte zostały prace związane z przekształceniem 
wersji drukowanej ŻNTJ w wersję 
     cyfrową. Archiwum wydań zawiera zdigitalizowane numery ŻNTJ z lat 2004-2016. Z uwagi na udział 
Wydawnictwa w otwartej 
     platformie nauki, zarówno pliki z poszczególnymi artykułami, jak i pełne numery ŻNTJ dostępne są 
dla czytelników bezpłatnie. Ponadto 
     czytelnik ma możliwość pobrania pliku na swój dysk.       
 8. Oddz. Małopolski wykonał 23 ekspertyzy z zakresu nauki o żywności i racjonalnego żywienia. 
Ekspertyzy dotyczyły oceny składu 
     chemicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych, a także modernizacji 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2351

54

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 działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

technologii. Działalność ta była prowadzona 
     w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony zakładów przemysłu spożywczego i placówek naukowo-
badawczych. 
 9. Towarzystwo promowało swoją działalność na organizowanych w 2016 r. konferencjach, 
sympozjach i seminariach oraz na odczytach, 
     spotkaniach, targach i wykładach. Posiadamy własną stronę internetowa oraz nadzorujemy 
(administrowanie) stronę internetową 
     dotyczącą żywności genetycznie modyfikowanej: www.zywnosc-gmo.pl (Oddz. Wielkopolski) oraz 
w/w stronę internetową 
     Wydawnictwa Naukowego PTTZ.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości i 
innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej

- Badania naukowe i 
prace rozwojowe w 
dziedzinie zdrowej 
żywności itp. (nauk 
rolniczych, 
przyrodniczych i 
technicznych):
W ramach współpracy z 
przemysłem 
spożywczym i 
placówkami naukowo-
badawczymi, PTTŻ w 
2016 r. kontynuował 
realizację 4-letniego 
projektu 
finansowanego przez 
Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, pt. 
„Model ograniczania 
strat i marnowania 
żywności z korzyścią dla 
społeczeństwa”, 

72.19.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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zwanym dalej „MOST”.
 PTTŻ jest Liderem 
Projektu. Okres 
realizacji projektu: 
01.01.2014 r. – 
31.12.2017 r., przy 
czym etap badawczy 
projektu realizowany 
będzie do 30.09.2017 
r., a etap pilotażowy w 
okresie od 01.01.2017 
r. do 31.12.2017 r.. 
Celem projektu jest 
opracowanie i 
wdrożenie do 
podmiotów 
(przedsiębiorstw) w 
łańcuchu 
żywnościowym 
procedur ograniczania 
strat i marnotrawstwa 
żywności na rzecz 
społeczeństwa z 
wykorzystaniem 
innowacyjnego systemu 
MOST na przykładzie 
sektora mleczarskiego – 
w tym firmy Mlekovita i 
federacji organizacji 
społecznych – Banków 
Żywności. Oprócz 
dwóch w/w partnerów 
w projekcie bierze 
udział jeszcze dwóch 
partnerów: COBRO – 
Instytut Badawczy 
Opakowań oraz Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki 
Żywnościowej – 
Państwowy Instytut 
Badawczy.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozaszkolne formy 
edukacji:
1. W 2016 r. 
Towarzystwo 
zorganizowało m.in. dla 
przedszkolaków i 
młodzieży gimnazjalnej 
spotkania oraz zajęcia 
poglądowe i warsztaty z 
zakresu nauki o 
żywności i racjonalnego 
żywienia, a mianowicie:
  - Zajęcia w 
przedszkolach dot. 
zdrowego żywienia 
     (XI/2016) - Oddz. 
Lubelski PTTZ,
  - Warsztaty dla 
gimnazjalistów, np. 
„Galanteria 
     mleczna na miarę 
każdego zacisza 
domowego” (II 
     i V/2016) - Oddz. 
Szczeciński PTTŻ,
  - Warsztaty z cyklu 
„Mama i ja – mleczne 
     smakołyki” (IV/2016) 
- Oddz. Szczeciński 
PTTŻ.
2. Wykłady dla 
słuchaczy Uniwersytetu 
II wieku – np.:
   -  „Jak czytać etykiety 
na produktach 
spożywczych” 
      (IV/2016) – Oddz. 
Podkarpacki PTTŻ,
   -  „Prozdrowotne 
właściwości miodów i 
innych 
       produktów 
pszczelich” (XI/2016) – 
Oddz. 
       Podkarpacki PTTŻ,
   -   „Złoto w rynsztoku 
– czy współczesna 
wiedza 
       dogoni starożytną 
mądrość?” (V/2016) – 
Oddz. 
       Szczeciński PTTŻ.
3. Natomiast członków i 
sympatyków PTTŻ 
    zapraszano m.in. na 
bezpłatne szkolenia i 
wykłady 
    z zakresu nauki i 
racjonalnego żywienia.

85.59.B
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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. Jeśli 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozaszkolne formy 
edukacji:

W 2016 r. PTTŻ 
zorganizowało lub było 
współorganizatorem 15
 konferencji i 
sympozjów  krajowych 
oraz 8 konferencji 
międzynarodowych. 
Ponadto Oddziały PTTŻ 
i Sekcje PTTŻ 
zorganizowały liczne 
seminaria, warsztaty, 
odczyty, wykłady i 
spotkania naukowe w 
ramach działalności 
popularyzatorskiej 
„zdrowej” żywności i 
popularyzacji wiedzy o 
właściwościach 
żywieniowych i 
zdrowotnych artykułów 
żywnościowych.
Głównym celem była 
działalność 
popularyzatorska 
"zdrowej" żywności 
oraz popularyzacja 
wiedzy o 
właściwościach 
żywieniowych i 
zdrowotnych artykułów 
żywnościowych. 
Podczas konferencji 
naukowych 
poświęconych np. 
bezpieczeństwu 
zdrowotnemu czy 
żywności, omawiano 
zagadnienia dot. 
funkcjonowania 
systemów zapewniania 
bezpieczeństwa i 
jakości żywności, 
zagrożeń naturalnych i 
wtórnych obecnych w 
żywności oraz metod 
ich detekcji i eliminacji 
a także oczekiwań 
konsumentów 
związanych z szeroko 
pojętnym 
bezpieczeństwem 
zdrowotnym środków 
spożywczych.

85.59.B
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działalność wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości i 
innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej

Wydawanie i 
dystrybucja 
dwumiesięcznika: 
  
PTTŻ w 2016 r. 
kontynuowało 
wydawanie i 
dystrybucję 
dwumiesięcznika PTTŻ 
pt. 
„Żywność.Nauka.Techn
ologia.Jakość” (ŻNTJ).
W 2016 r. Towarzystwo 
wydało 1.070 
egzemplarzy 
czasopisma. 
Opublikowano 72 
artykuły naukowe, w 
tym 55 artykułów 
badawczych (75% 
tekstu naukowego) i 17 
artykułów poglądowych 
(25% tekstu 
naukowego). W 2016 r. 
w czasopiśmie 
opublikowano prace 
221 autorów z 29 
ośrodków naukowych 
w kraju, zajmujących 
się problematyką nauk 
o żywności oraz z 1 
ośrodka zagranicznego. 
Wszystkie artykuły były 
recenzowane przez 
pracowników 
naukowych wg 
procedur zgodnych z 
wytycznymi MNiSzW. 
Dwumiesięcznik ten był 
dystrybuowany do 
m.in. do jednostek 
naukowych 
(zamawiających druk 
artykułów swoich 
pracowników), do 
bibliotek uczelni 
przyrodniczych, 
rolniczych i 
medycznych oraz do 
innych szkół wyższych, 
które prowadzą 
kierunki nauczania 
związane z nauką o 
żywności a także do 
instytutów i firm branży 
spożywczej. W 2016 r. 
podjęte zostały prace 
związane z 
przekształceniem wersji 
drukowanej ŻNTJ w 
wersję cyfrową 
(elektroniczną). 

58.14.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 629,674.13 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 260,430.88 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 363,050.14 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,757.76 zł

e) Pozostałe przychody 2,435.35 zł

Archiwum wydań 
zawiera zdigitalizowane 
numery ŻNTJ z lat 2004-
2016. Dzięki 
uruchomieniu nowej 
strony internetowej 
oraz udziału 
Wydawnictwa w 
otwartej platformie 
nauki, czytelnik ma 
prawo pobrać 
bezpłatnie pliki z 
poszczególnymi 
artykułami jak i pełnymi 
numerami ŻNTJ.

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, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,576.20 zł
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0.00 zł

232,278.68 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 26,576.00 zł

25,576.00 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 369,243.25 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1,996.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. 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

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 601,953.66 zł 1,576.20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

229,582.88 zł 1,576.20 zł

346,826.06 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,803.16 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 232,278.68 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30,848.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 16,224.08 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 3,741.56 zł 0.00 zł

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 świadczące usługi 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)

1.0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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
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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)

1.0 etatów
48.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

674.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

5.00 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 
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)

85.00 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

64.00 osób

21.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 262,432.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37,900.00 zł

35,300.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

75.00 osób

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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

46.00 osób

29.00 osób

2.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1.00 osób

1.00 osób
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- inne świadczenia 2,600.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 224,532.00 zł

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

262,432.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 123,382.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 139,050.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

21,869.33 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

8,500.00 zł
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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)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Stworzenie nowej strony 
internetowej i 
przekształcenie czasopisma 
„Żywność.Nauka. 
Technologia.Jakość” z formy 
drukowanej w formę 
elektroniczną”.

Celem zadania było stworzenie 
dla czasopisma ŻNTJ 
nowoczesnej i profesjonalnej 
strony internetowej, 
umożliwiającej lepsze 
pozycjonowanie artykułów i w 
konsekwencji przekształcenie 
czasopisma drukowanego w 
czasopismo elektroniczne, co 
umożliwiło uczestnictwo 
periodyku w otwartej 
platformie wolnej nauki. 
Archiwum wydań zawiera 
zdigitalizowane numery ŻNTJ z 
lat 2004-2016. Dostęp do tych 
czasopism jak i poszczególnych 
artykułów – poprzez sieć 
Internet jest bezpłatny.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – dofinansowanie ze 
środków na działalność 
upowszechniającą naukę.

39,100.00 zł

2 „ V Sympozjum Inżynierii 
Żywności”

Celem sympozjum 
organizowanego cyklicznie co 2 
lata jest wymiana doświadczeń i 
poglądów w zakresie 
technologii i biotechnologii 
żywności, chemii, inżynierii 
procesowej, energetyki, 
agrofizyki, nauk ekonomicznych 
przez przedstawicieli nauki i 
przemysłu. Sympozjum daje 
również możliwość 
zaprezentowania wyników 
własnych badań w formie 
komunikatów ustnych lub w 
czasie sesji plakatowej.

Polska Akademia Nauk w Warszawie, 
Plac Defilad 1 – dofinansowanie ze 
środków na działalność 
upowszechniającą naukę.

6,650.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Projekt pt.”MODEL 
OGRANICZANIA STRAT I 
MARNOWANIA ŻYWNOŚCI Z 
KORZYŚCIĄ DLA 
SPOŁECZEŃSTWA” 
(kontynuacja projektu 
czteroletniego).

Celem projektu jest 
opracowanie i wdrożenie do 
podmiotów (firm-
przedsiębiorstw) w łańcuchu 
żywnościowym procedur 
ograniczania strat i 
marnotrawstwa żywności na 
rzecz społeczeństwa z 
wykorzystaniem innowacyjnego 
systemu MOST, na przykładzie 
sektora mleczarskiego w tym 
lidera – firmy „Mlekovita” i 
federacji organizacji 
społecznych – Banków 
Żywności.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
– dofinansowanie w ramach 
Programu: „Innowacje Społeczne”

186,528.68 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Stanisław Wroniak - 08.07.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania
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