
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JANA KASPROWICZA Nr domu 88 Nr lokalu 104

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-949 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 782322888

Nr faksu E-mail zarzad@empatia.pl Strona www www.empatia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-09-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01564364000000 6. Numer KRS 0000183743

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

Magda Ulinowicz Prezeska TAK

Alicja Spodenkiewicz Członkini 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

Iwona Kossowska Członkini Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Gabriel Kleyn Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "EMPATIA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Promocja weganizmu - jako postawy szacunku do zwierząt, środowiska naturalnego i ludzkiego 
zdrowia
1.1 Zorganizowanie dziewiątej edycji Tygodnia Weganizmu (24-30 kwietnia 2016)
a) Stoisko informacyjne na Dniu Ziemi

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

b) „Wegańskie przystawki na szybko” – pokaz gotowania Pawła Ochmana, autora bloga Weganon
c) „Weganin wśród niewegan” – jak sobie radzić w domu, w pracy i na imprezie. Dyskusja z 
psychologiem
d) Pokaz filmu „Peaceable Kingdom. The Journey Home” i prezentacja o powodach, które 
powstrzymują nas przed przejściem na weganizm
e) „Co w trawie piszczy, czyli na co powinni zwracać uwagę roślinożercy. 10 zasad układania zdrowej 
diety – spotkanie z dietetykiem  
f) „Wegańskie kosmetyki: co, gdzie, jak?” - spotkanie z Katarzyną Konopą
g) „Białko roślinne vs białko zwierzęce” - spotkanie z dietetykiem Damianem Parolem
h) „Wegańska szafa” – spotkanie z projektantami i weganami Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem
i) „Potyczki kulinarne” - konkurs gotowania blogerów i blogerek programu „Weganizm. Spróbujesz?”
j) Nawiązanie współpracy zniżkowej i sponsorskiej z ponad 60 partnerami w całej Polsce.

1.2 Akcja Weganizm. Spróbujesz?
- Akcja polega na promocji wegańskiego jedzenia. Do akcji dołączają polskojęzyczne blogi kulinarne 
publikujące wyłącznie wegańskie przepisy. Jest ich ponad 130. Na profilu Weganizm. Spróbujesz? na 
Facebooku publikujemy codziennie 4 przepisy z blogów uczestniczących w akcji.
- Zapraszamy co roku autorów blogów do udziału w potyczkach kulinarnych podczas "Tygodnia 
Weganizmu"
- Liczba osób, które polubiły profil wzrosła w ciągu roku o połowę
- Opublikowaliśmy około 5 000 przepisów
- W każdym tygodniu przeprowadzamy głosowanie na najlepszy przepis, który publikujemy następnie w 
albumie „przepisy tygodnia” 

1.3. Akcje uliczne o  charakterze edukacyjnym
- 4 w Warszawie i 1 w Katowicach
- Druk 6 nowych wzorów plansz do akcji ulicznych na temat eksploatacji zwierząt

1.4. Stoiska informacyjne na większych wydarzeniach
- Dzień Ziemi, Kongres Kobiet, Festiwal Wegełęka

2.Cyrk bez zwierząt
- Zbieranie podpisów pod petycją o zakazie udziału zwierząt w występach cyrkowych

3. Dzień Ryby –20 grudnia
- Dzień Ryby ustanowiliśmy w 2003 roku, aby mówić o zwierzętach, które są zdolne do odczuwania 
bólu, przeżywania emocji i myślenia. Zachęcamy, szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, do 
wykluczenia ryb z jadłospisu na rzecz diety wegańskiej.
- Przygotowanie papierowego wydania broszury "Wegańska Wigilia. Dziel się smakiem i empatią" z 12 
tradycyjnymi potrawami w wersji wegańskiej i linkami do wielu innych świątecznych przepisów. 
Publikacja powstała w oparciu o przepisy z naszej akcji Weganizm. Spróbujesz?
- Pokaz gotowania o świątecznych (w tym rybnych) smakach, które można wyczarować ze składników 
roślinnych. Współorganizacja wydarzenia z Anną Jaroszewską, autorką bloga Wegania.
- Infografika o rybach
- Prowadzenie profilu „Dzień Ryby” na Facebooku

4. Porady interwencyjne
W ograniczonym zakresie (telefon, mail) doradzamy jak interweniować w przypadkach znęcania się nad 
zwierzętami. 

6. Nasze publikacje
6.1. Nasze teksty (empatia.pl/blog)
- „Empatyczne porady dla początkujących wegan i weganek”
- „Eat Like You Care” – recenzja książki o etycznym jedzeniu

 6.2 Tłumaczenia 
- Redakcja polskich napisów do filmu „Peaceable Kingdom. The Journey Home”

6.3. Nagrania
Opublikowaliśmy dwa nagrania z Tygodnia Weganizmu 2016, które mają już ponad 2 000 odtworzeń na 
Youtube
– spotkanie z psycholożką Joanną Bylinką-Stoch „Weganin wśród niewegan” 
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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)

37000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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)

zwierzęta

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- wykład dietetyczki Iwony Kibil „Co w trawie piszczy… czyli na co powinni zwracać uwagę 
roślinożercy?”

7. Nasze działania w internecie
- Profile na Facebooku: EmpatiaPL, TydzienWeganizmu, Dzień Ryby
- Wegetydzien.pl - strona poświęcona Tygodniowi Weganizmu - corocznemu wydarzeniu promującemu 
weganizm
- blog: empatia.pl/blog - gdzie piszemy o prawach zwierząt i naszych działaniach
- strona www.empatia.pl – strona o stowarzyszeniu
- forum.empatia.pl - już nie aktywnie, ale jako źródło informacji i czytelnia

11. Ulotki i inne publikacje papierowe
- Wydrukowaliśmy i rozesłaliśmy łącznie około 26 tysięcy ulotek i broszur „Weganizm. Dlaczego? Jak? 
Mały przewodnik” oraz „Wegańska Wigilia. Dziel się smakiem i empatią". Część rozdawaliśmy sami, a 
część rozsyłaliśmy za darmo do osób/grup organizujących Tydzień Weganizmu, Dzień Ryby czy inne 
wydarzenia w ciągu całego roku.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

akcje tematyczne o 
charakterze informacyjnym 
i edukacyjnym - 
Zorganizowanie ósmej 
edycji Tygodnia Weganizmu 
(24-30 kwietnia 2016), 
wydarzeń związanych z 
Dniem Ryby – m.in. 
edukacja w zakresie 
zdolności ryb do 
odczuwania bólu, akcja 
Cyrk bez zwierząt, której 
celem jest wprowadzenie 
zakazu wykorzystywania 
zwierząt w cyrkach; 
publikacje tekstów i 
tłumaczeń na blogach 
Empatii, publikacje nagrań z 
Tygodnia Weganizmu, 
wydruk i dystrybucja ulotek 
i broszur o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym; 
pokazy gotowania, 
spotkania z dietetykiem. 
Propagowanie kultury 
wolnej od szowinizmu, 
przemocy, okrucieństwa.

ochrona i promocja zdrowia Propagowanie diety 
roślinnej jako formy 
profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych poprzez 
pokazy gotowania, konkurs 
gotowania i degustację. 
Prowadzenie programu 
“Weganizm.Spróbujesz?” 
na Facebooku – program 
zrzesza ponad 100 
kulinarnych blogów 
wegańskich i codziennie 
publikuje przepisy z tych 
blogów, aby pokazać dietę 
roślinną w praktyce przez 
365 dni w roku. Spotkania z 
dietetykiem w celu 
uściślenia zasad diety 
roślinnej, rozwiewania 
wątpliwości odnośnie do 
zapotrzebowania na 
składniki odżywcze i 
sposobu zaspokojenia tego 
zapotrzebowania na diecie 
roślinnej. Propagowanie 
wiedzy opartej na 
dowodach naukowych.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego 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) 42,919.67 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 42,919.67 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 12,447.31 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)

20,471.30 zł

0.00 zł

0.00 zł

927.34 zł

261.07 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

21,659.71 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21,659.71 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6,428.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 6,428.80 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

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

21,259.96 zł

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)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

14.00 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)

23.00 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 1,771.05 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,771.05 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

885.53 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

1,111.05 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
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Magda Ulinowicz
Alicja Spodenkiewicz

12.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

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