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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

"BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU"

Kraj          POLSKA Województwo     
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat M. WROCŁAW

Gmina M. WROCŁAW Ulica ROGOWSKA Nr domu 117D Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-440 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 717580305

Nr faksu E-mail 
bz.wroclaw@bankizywnos
ci.pl

Strona www www.bankzywnosci.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93295171600000 6. Numer KRS 0000178252
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Błażej Krasoń - Prezes

Piotr Gluz - Wiceprezes
Agnieszka Krason - Członek zarządu
Bernadeta Bocian - Członek Zarządu

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

Erazm Humienny - Przewodniczący
Małgorzata Gorący - Członek
Artur Mika - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Banku Żywności jest prowadzenie działalności z zakresu 
sfery zadań publicznych na rzecz części społeczeństwa znajdującej 
się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Jest to wyłączna 
działalność statutowa Banku Żywności.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez:
1. systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie żywności i 
przekazywanie jej potrzebującym;
2. organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci 
zbiórek żywności;
3. działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą problematyki 
głodu i niedożywienia oraz promującą postawy przeciwdziałające 
marnotrawstwu żywności;
4. zawieranie porozumień z dużymi sklepami i hurtowniami w celu 
pozyskania żywności;
5. zawieranie porozumień z palcówkami i organizacjami 
prowadzącymi działalność opiekuńczą i charytatywną – jako 
potencjalnymi odbiorcami pozyskanej żywności;
6. promowanie działalności charytatywnej i postaw społecznych.
Swoje cele Bank realizuje we współdziałaniu, na zasadach 
partnerstwa, z przedsiębiorstwami, władzami samorządowymi i 
rządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami podobnym 
profilu działania zgodnie z postanowieniami Karty Banków 
Żywności. Zasadniczym obszarem działalności Banków Żywności 
jest społeczność lokalna.
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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

Podstawową działalnością Banku Żywności we Wrocławiu jest na nieodpłatne 
pozyskiwanie żywności i również nieodpłatne przekazywanie jej organizacjom 
wspierającym ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie 
materialnej.

W roku 2011 Bank Żywności we Wrocławiu pozyskał  2 780 329,39kg  za kg 
żywności  o wartości 6 408 759,82zł a nieodpłatnie przekazał 2 692 428,06 kg 
kg żywności o wartości  6 553 344,07,24 zł. 
Przekazywaliśmy żywność 124 organizacjom z Dolnego Śląska. 

Pozyskana żywność pochodziła z 3 źródeł:

1. Europejski Program "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE" 
(PEAD).
W ramach realizacji PEAD do organizacji dystrybuowane było 21 produktów: 
mąka, makaron muszelki, makaron świderki, kasza manna, ryż, kasza gryczana, 
kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, krupnik, kawa 
zbożowa instant, herbatniki, chleb chrupki żytni, danie gotowe z kaszą, danie 
gotowe z makaronem, zupa pomidorowa z ryżem, mleko UHT, mleko w proszku 
pełne, sery podpuszczkowe, sery topione oraz masło. 
Łącznie do magazynu BŻ przyjechało 2541,34 ton. Wydano organizacjom 
2168,7707 ton 

2. Współpraca z producentami żywności oraz jej dystrybutorami – magazyn 
standardowy.
Rok 2011 to współpraca z 17 producentami żywności oraz transfery między 
Bankami Żywności. Żywność pozyskana w ten sposób to: ryż, napoje, 
pieczywo/słodycze, owoce, warzywa, pasztety, konserwy mięsne, 
nabiał,przyprawy i inne.

3. Zbiórki Żywności.
W 2011 roku Bank Żywności przeprowadził 2 zbiórki żywności, obydwie 
koordynowane przez Federację Polskich Banków Żywności na podstawie 
stosownych pozwoleń uzyskanych przez FPBZ. 
Zbiórki polegają na zachęcani klientów sklepów, które wyraziły zgodę na 
przeprowadzenie akcji na swoim terenie, przez dyżurujących przy koszach 
wolontariuszy. Wolontariusze ubrani są w koszulki identyfikujące akcję, są 
również wyposażeni w identyfikatory. Klientom wchodzącym do sklepu rozdają 
ulotki oraz informują o samej akcji. Od klientów wychodzących ze sklepu 
odbierają przekazywaną żywność, wstępnie ją sortując.
Zbiórki Bank Żywności organizuje we współpracy z organizacjami partnerskimi, z 
którymi współpracuje również na co dzień 

1. Zbiórka w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem” odbyła się w dniach 23-
24.09.2011.
W akcję włączyło się: 600 wolontariuszy, 11 organizacji. Zbiórka odbyła się na 
terenie gmin: Miasto Wrocław, Lubin, Bielawa, Dzierżoniów, Świdnica, 
Świebodzice,  Żmigród, Strzelin, Góra, Głogów, Lubań, Świeradów, Olszyna, 
Leśna.
Udział w akcji wzięło 70 sklepów. 
Zebrana ilość żywności: 23 980,95 kg
2. Świąteczna zbiórka Żywności  odbyła się w dniach 2-4.12.2011. 
W akcję włączyło się 2000 wolontariuszy, 14 organizacji. Zbiórka odbyła się w 

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

działalność charytatywnej
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miejscowościach:
Miasto Wrocław, Oleśnica, Milicz, Sułów, Góra, Głogów, Lubań, Świeradów, 
Olszyna, Leśna, Lubin, Oława, Stronie Śląskie, Strzelin, Świdnica, Dzierżoniów, 
Bielawa, Świebodzice, Żmigród, Bolesławiec, Jelcz Laskowice.
W zbiórce udział wzięło: 141 sklepów
Zebrana ilość żywności: 42 128,02 kg

Ponadto  skierowaliśmy ok 50 osób indywidualnych, które szukały pomocy w 
otrzymaniu żywności do organizacji współpracujących z Bankiem Żywności lub 
do MOPS-u.

Przez cały rok aktywnie włączaliśmy się w prace w różnych projektach 
realizowanych we współpracy Federacją Polskich Banków Żywności:

Projekt szkoleniowy „Budowanie kapitału społecznego wokół Banków Żywności” 
(FIO 2010-2011) - wsparcie tutorskie ukierunkowane na rozwój organizacji, 
budowanie i wspieranie zespołu i podnoszenie świadomości i kompetencji w 
zakresie zarządzania zespołem. Szkolenia, które odbyły się w ramach projektu 
zakładały podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji liderów w zakresie 
budowania i zarządzania zespołem oraz angażowania pracowników i 
wolontariuszy w działania służące rozwojowi organizacji. Celem cyklu szkoleń 
był trening najważniejszych umiejętności liderskich oraz wzmacnianie potencjału 
liderów ze względu na rolę, jaką pełnią w procesie tworzenia zespołu  i 
zarządzania jego działaniami
Projekt PO KL 5.4.2 „Banki Żywności – sprawna i aktywna sieć organizacji” - 
udział w Partnerstwie SILESIA – tworzonymi przez Banki Żywności w Łodzi, w 
Rudzie Śląskiej w Częstochowie i we Wrocławiu. 
Wolontariat stały i akcyjny – profesjonalizacja działania” – realizowany w 
terminie maj – wrzesień, sfinansowany z MPiPS w ramach Europejskiego Roku 
Wolontariatu – współpraca w zakresie przygotowywania publikacji ,,Co każdy 
koordynator wolontariatu powinien wiedzieć. Kompendium wiedzy - wolontariat 
stały i akcyjny” oraz ,,7 kroków skutecznego koordynatora zbiórki publicznej. 
Przewodnik koordynatora zbiórki publicznej”
Profesjonalny wolontariusz – droga do rozwoju akcji społecznych” - udział w 
grupie roboczej, zorganizowanie wizyty studyjnej dla 8 przedstawiciel Baków 
Żywności z Kielc, Olsztyna, Warszawy i Jawora poświęconej promocji 
wolontariatu – we współpracy ze stowarzyszeniem „Nowa Rodzina”.

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

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

0

124

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)

Nieodpłatne pozyskiwanie żywności i również nieodpłatne 
przekazywanie jej organizacjom wspierającym ludzi znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, głównie materialnej.
Bank Żywności we Wrocławiu prowadzi wyłącznie nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego.

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: 91,33 Z

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

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

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) 6 925 530,53 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 924 377,68 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 178,25 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 791,60 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 430 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

430 000,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 225,30 zł

0,00 zł

7 225,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 974,60 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 13 791,60 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 13 791,60 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: 7 083 886,83 zł 0,00 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:

7 034 381,69 zł 13 971,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

46 925,66 zł 0,00 zł

1 000,00 zł 0,00 zł

2 579,49 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 Czynsz z tytułu najmu magazynu żywności 13 791,60 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)

4,6 etatów
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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

5,00 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)

2 000,00 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 2 000,00 osób

0,00 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

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 101 917,42 zł

a) z tytułu umów o pracę 101 917,42 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 101 917,42 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 000,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 000,00 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

2 123,28 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

2 500,00 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)

5. Dodatkowe informacje

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach 
wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z Gminy 
Wrocław oraz prowadzenie magazynów przekazujących żywność lub odzież 
organizacjom pozarządowym prowadzącym 

430 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

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
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Agnieszka Krasoń /Dyrektor / 16.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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