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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

BANK ŻYWNOŚCI W GORZOWIE WLKP.

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE Powiat M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica SŁONECZNA Nr domu 63 Nr lokalu 

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Nr telefonu 957180285

Nr faksu 957180285 E-mail fbz.gorzow@wp.pl Strona www www.bankzywnosci.gorzow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-06-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000291481
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1. Augustyn Wiernicki - Prezes Zarządu

 2. Jerzy Hrybacz- Wiceprezes Zarządu
 3. Jan Dwojewski – Wiceprezes Zarządu 
 4. Benedykt Wiśniewski  - Sekretarz
 5. Krystyna Balbierz  - Członek.

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

Jan Pasierbowicz - Przewodniczący
Marek Lewandowski - Z-ca Przewodniczącego
Jan Jarosz - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej 
zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia 
najuboższych grup społecznych oraz przeciwdziałanie 
marnotrawstwu żywności.
2. Organizacja pozyskiwania i dystrybucji żywności.
3. Promowanie w społeczeństwie postawy niedopuszczenia do 
marnotrawstwa żywności.
4. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz 
organizacjami pozarządowymi i placówkami oświaty w zakresie 
dożywiania najuboższych i przeciwdziałania marnotrawieniu 
żywności.   
5. Udzielanie pomocy żywnościowej ludziom ubogim, dotkniętym 
wypadkami losowymi, starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym 
oraz rodzinom wielodzietnym.
6. Przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie 
działań w zakresie wyrównywania szans rozwojowych i 
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw.
7.  Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Prowadzenie kompleksowych działań na rzecz wyrównywania 
poziomu życia osób z obszaru ubóstwa, wykluczenia społecznego i 
patologii społecznych oraz zagrożonych tymi zjawiskami.
9. Inicjowanie i zawiązywanie partnerstw wewnątrz – 
międzysektorowych celem rozwiązywania problemów społecznych 
– lokalnych i regionalnych.
10.Organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych na terenie kraju.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Systematyczne wyszukiwanie i pozyskiwanie żywności 
produkowanej w nadmiarze.
2. Organizowanie akcji społecznych i charytatywnych w postaci 
zbiórek żywności.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego w zakresie: 
a). gromadzenia żywności i jej dystrybucji między organizacje 
pozarządowe, instytucje i organizacje zajmujące się bezpośrednią 
pomocą potrzebującym, 
b). prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej w zakresie 
postaw solidarności międzyludzkiej, społecznych skutków głodu i 
niedożywienia a także poszanowania żywności. 
4. Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie swoich 
celów statutowych od: Fundacji , organizacji, administracji 
publicznej i UE. 
5. Tworzenie i realizację programów i akcji dożywiania dzieci i 
młodzieży, w tym : w szkołach, świetlicach, podczas obozów, 
półkolonii i kolonii.
6. Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych, proekologicznych oraz na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.
7. Tworzenie i realizację programów szkoleniowych i edukacyjnych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dziedziny przeciwdziałania 
skutkom biedy i wykluczenia społecznego i innym problemom 
społecznym oraz wyrównywania szans w tym zakresie.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Druk: MPiPS 3



Celem działalności naszej organizacji jest pozyskiwanie żywności i nieodpłatne 
jej przekazywanie dla najuboższej ludności. Fundacja Bank Żywności 
kontynuowała działalność programu PEAD „Dostarczanie nadwyżek żywności 
najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012” na podstawie podpisanej umowy nr 
14/PEAD/2012 z dnia 18.01.2012 z Federacją Polskich Banków Żywności. 
Wyjątkowo w 2012 roku dostawy rozpoczęły się od marca 2012 i trwały do 28 
lutego 2013. Z programu PEAD2012 otrzymaliśmy w okresie III.- XII 2012  - 
824.529,52 kg żywności    w 17 asortymentach. Podczas przyjęć towarów od 
producentów pracownicy Agencji Rynku Rolnego przeprowadzili 11 kontroli 
jakości i pobierali próby do analizy. Odbiorcami gotowych artykułów 
spożywczych były organizacje i gminy zajmujące się pomocą dla ludzi 
najuboższych.  W roku 2012 w ramach programu PEAD podpisano umowy z  98
 organizacjami/Partnerami/. Żywność poprzez sieć odbiorców trafiła do 23.225 
osób najuboższych. Dystrybucja żywności prowadzona była  w ścisłej 
współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej. W ramach nadzoru nad 
prawidłową dystrybucją żywności prowadziliśmy stały monitoring organizacji 
Partnerskich. Przeprowadzono 10 kontroli w organizacjach charytatywnych 
potwierdzonych protokółem kontroli wizyty w organizacji partnerskiej. Bank 
Żywności czynnie  ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności „Podziel się Posiłkiem”. 
Zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 28.- 29.09.2012 r. na 
terenie 9 miast województwa lubuskiego w 49 sklepach. Do magazynu  Banku 
Żywności pozyskano – 6.549,09  kg  różnych produktów żywnościowych na 
kwotę 27.261,04 złotych.  W zbiórce żywności brało udział około 300 
wolontariuszy. Wolontariusze naszej Fundacji pozyskują także żywność od 
producentów, właścicieli hurtowni i sklepów, działkowców, przetwórców. W  
dniach 07–08.12.2012 r. przeprowadzono Świąteczną Zbiórkę Żywności i 
zebrano  9.555,58 kg żywności na wartość 40.087,46 złotych. Ze wszystkich 
zbiórek i darowizn  łącznie w 2012 roku pozyskano – 88.115,07 kg żywności na 
kwotę – 195.988,58 złotych.   Ogółem w 2012 roku przyjęto do magazynu banku  
-  912.644,59 kg żywności. Wydano z magazynu w roku 2012 w ramach PEAD 
2011  -  214.163,40 kg
PEAD 2012  -  664.248,39 kg,
ze zbiórek i darowizn   -  74.342,92 kg   
Ogółem wydano -  952.754,71 kg żywności, która trafiła do najbiedniejszej 
ludności. Każda osoba  potrzebująca otrzymała  średnio w roku po 41,02 kg 
różnego rodzaju artykułów spożywczych. 
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań statutowych Fundacja 
otrzymała dotacje:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na program „Bank Żywności 
w Gorzowie  Wielkopolskim – Lubuskim Rodzinom” w kwocie 7.000 złotych na 
wynagrodzenie dla  kierowcy, obsługę księgową, zakup paliwa do przewozu 
żywności i opłatę za energię elektryczną. 
2. Lubuski Urząd Wojewódzki  na program „Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. na 
rzecz lubuskich rodzin” w kwocie – 5.500 złotych na pokrycie opłat kosztów 
zakupu paliwa do przewozu żywności, wynagrodzenie kierowcy i obsługę 
księgową projektu. 
3. Federacja Polskich Banków Żywności na realizację akcji zbiórki żywności – 
„Podziel się Posiłkiem” -  5.000 złotych. W 2012 roku Bank Żywności podpisał 3 
umowy na realizację zadań na kwotę  17.500,- zł w tym: 
- na kwotę 12.500,- zł  - 2 umowy z ustawy o działalności OPP i o wolontariacie; 
- na kwotę 5.000,- zł  - 1 umowa z Federacją Polskich Banków Żywności.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
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2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

23225

98

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. Gromadzenie żywności i dystrybucja między
    organizacje pozarządowe, instytucje 
    i organizacje zajmujące się bezpośrednią  
    pomocą potrzebującym. 
2. Systematyczne wyszukiwanie i pozyskiwanie
    żywności produkowanej w nadmiarze.
3. Organizowanie akcji społecznych 
    i charytatywnych w postaci zbiórek żywności.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego: kod 9499Z 
- gromadzenie żywności i jej dystrybucja między organizacje 
pozarządowe, instytucje i organizacje zajmujące się bezpośrednią 
pomocą potrzebującym - zgodnie z dobrą praktyką Banków 
Żywności skupionych przy Federacji Polskich Banków Żywności 
w Warszawie przyjmujemy od Partnerów publicznych dobrowolną 
odpłatność w wysokości 2-3 % wartości wydanej żywności jako 
partycypacja w kosztach przechowywania i wsparcia prowadzonej 
działalności w zakresie zmniejszenia obszaru niedożywienia 
najuboższej ludności.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 144 089,55 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 686,40 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 60 018,28 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 798,20 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 500,00 zł

0,00 zł

5 500,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 388,20 zł

0,00 zł

3 388,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 5 000,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 2 798,20 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 132 782,76 zł 2 798,20 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

24 173,51 zł 2 798,20 zł

68 956,14 zł 0,00 zł

0,00 zł

39 653,11 zł 0,00 zł

2 600,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Pozyskanie darowizny napojów i ich odbiór z magazynu w Tychach i Przylepie. Koszt 
transportu przewozu napojów do magazynu Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.

2 798,20 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

5,0 osób

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)

2,9 etatów

Druk: MPiPS 9



1,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

1,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

17,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 17,00 osób

8,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

8,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 69 870,08 zł

a) z tytułu umów o pracę 60 370,08 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 60 370,08 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 500,00 zł

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

7 670,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7 670,00 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

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1 537,50 zł

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 600,00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Umowa Nr DS.II.615.4.2012 z dnia 30.04.2012 - "Bank Żywności w Gorzowie 
Wielkopolskim - Lubuskim Rodzinom"

7 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Umowa Nr 33./2012 z dnia 22.06.2012 - "Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. - 
Lubuskim Rodzinom"

5 500,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola ex-post krzyżowa w zakresie 
mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej 
"Dostarczanie nadwyżek żywności dla 
najuboższej ludności UE"

Wojewódzki Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych w Zielonej Górze;

2012-05-10

2 Kontrola dystrybucji gotowych artykułów 
spożywczych

Agencja Rynku Rolnego; 2012-10-31
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5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Krystyna Balbierz - Księgowa, 2013-07-10 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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