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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat 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@bankizywnosci.
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

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

Błażej Krasoń Prezes TAK

Agnieszka Krasoń Członek Zarządu TAK

Piotr Gluz Wiceprezes 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

Erazm Humienny Przewodniczący TAK

Małgorzata Gorący Członek TAK

"BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Bank Żywności we Wrocławiu realizuje swoje cele poprzez:
1. Zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu;
2. Budowanie postawy solidarności społecznej;
3. Przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności;
4. Systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie żywności i przekazywanie jej 
potrzebującym;
5. Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek 
żywności;
6. Działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą problematyki głodu i 
niedożywienia oraz promującą postawy przeciwdziałające marnotrawstwu 
żywności;
7. Zawieranie porozumień z dużymi sklepami i hurtowniami w celu 
pozyskiwania żywności;
8. Zawieranie porozumień z placówkami i organizacjami prowadzącymi 
działalność opiekuńczą i charytatywną - jako potencjalnymi odbiorcami 
pozyskanej żywności;
9. Promowanie działalności charytatywnej i postaw społecznych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Podstawową formą działalności Banku Żywności we Wrocławiu jest nieodpłatne pozyskiwanie żywności 
jak również nieodpłatne przekazywanie jej instytucjom i organizacjom wspierającym ludzi znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej, głównie materialnej. W roku 2017 Bank Żywności we Wrocławiu wydał 
3 048 199 kg żywności o łącznej wartości 14 944 818 zł. Przekazaliśmy żywność 147 instytucjom i 
organizacjom z Dolnego Śląska. 
Pozyskana żywność pochodziła z 4 źródeł:
1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2017
W ramach realizacji FEAD do organizacji dystrybuowane było 16 produktów: 
• makaron jajeczny,
• makaron kukurydziany bezglutenowy,
• ryż biały, 
• kasza gryczana,
• mleko UHT, 
• ser żółty podpuszczkowy dojrzewający,
• groszek z marchewką,
• koncentrat pomidorowy, 
• fasola biała, 
• buraczki wiórki,
• szynka drobiowa, 
• szynka wieprzowa mielona, 
• powidła śliwkowe, 
• pasztet wieprzowy, 
• gulasz wieprzowy z warzywami, 
• herbatniki maślane.
Łącznie wydano 1 744 081 kg żywności 34 tyś. osobom potrzebującym z 79 organizacji z całego Dolnego 
Śląska.
Ponadto Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące dla osób skierowanych do Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020.
Działania realizowane są w formie warsztatów. Warsztaty prowadzone są przez trenerów z dużym 
doświadczeniem w realizacji działań z zakresu włączenia społecznego oraz posiadających 
przygotowanie zawodowe i merytoryczne do prowadzenia tego typu działań.
Warsztaty realizowane są w trzech blokach tematycznych:
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

142

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

- Edukacja Ekonomiczna: Warsztat Edukacji Ekonomicznej obejmuje tematyczne zagadnienia związane z 
tworzeniem budżetu domowego. Jego podziałem na grupy wydatków i wydatkowaniem środków . Oraz 
z zagadnieniami dotyczącymi właściwego pożyczania pieniędzy w instytucjach finansowych. W 
warsztacie poruszane są także kwestie związane z prawami konsumentów w obrocie prawnym 
związane z dochodzeniem swoich praw.
- Edukacja Dietetyczna: Warsztat Edukacji Dietetycznej prowadzony jest przez panią dietetyczkę. W 
trakcie warsztatu uczestnicy mają możliwość zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia. 
Poprawnością przygotowywania posiłków. Zawartością elementów odżywczych w poszczególnych 
produktach. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań 
indywidualnych pani dietetyczce.
- Edukacja Kulinarna: Warsztaty Edukacji Kulinarnej prowadzone są przez zawodowego kucharza. W 
trakcie trwania warsztatów, kucharz przygotowuje z produktów dostępnych w Podprogramie POPŻ 
2017, posiłek. Omawiając poszczególne fazy z uczestnikami warsztatu. Na zakończenie warsztatu 
uczestnicy po wspólnej konsumpcji oceniają przygotowany posiłek.
W roku 2017 przeprowadziliśmy łącznie 374 warsztaty w tym: 145 ekonomicznych, 96 dietetycznych 
oraz 123 kulinarnych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 5471 osób. 
2. Współpraca z producentami żywności oraz dystrybutorami. 
Żywność pozyskana z tego źródła to przede wszystkim żywność krótkoterminowa. Bank współpracował z 
22 darczyńcami - producentami i kontynuował odbiory żywności wycofywanej z sieci handlowych. 
W roku 2017 współpraca z hipermarketami rozwijała się również dynamicznie, gdyż do kilkunastu 
sklepów sieci Tesco, Carrefour, Makro dołączyły sklepy sieci Auchan, Biedronka, Kaufland oraz 
EuroCash. Jak również dołączyli do nas darczyńcy sieciowi Ikea czy KFC.
Łącznie od tej grupy darczyńców Bank pozyskał w 2017 roku ponad 442 tony żywności.
3. Zbiórki żywności. 
W roku 2017 zostały zorganizowane 2 zbiórki koordynowane przez Federację Polskich Banków Żywności: 
Podziel się Dobrym Posiłkiem oraz Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Zbiórki polegają na zachęcaniu klientów sklepów, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie akcji na ich 
terenie, przez dyżurujących przy koszach wolontariuszy do przekazania żywności długoterminowej. 
Wolontariusze ubrani są w koszulki identyfikujące akcję, jak również wyposażeni są 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 razem z organizacjami partnerskimi, z którymi na co dzień 
współpracuje. W trakcie zbiórek zebrano: 78 127,12 kg żywności o łącznej wartości 536 576 zł.
Łącznie w zbiórkach brało udział ponad 3500 wolontariuszy i koordynatorów. Zbiórki były 
przeprowadzane w: PSDP 115 sklepach, a ŚZŻ 154 sklepach na terenie województwa dolnośląskiego. 
Ponadto przeprowadzone zostały 2 mniejsze zbiórki:
W czerwcu 2017 zbiórka pracownicza BZWBK z okazji dnia Wolontariusza dla Banków Żywności. W 
ramach zbiórki zgłosiło się 9 oddziałów Banków BZWBK. Zbiórka polegała na zbieraniu żywności wśród 
pracowników Banku BZWBK. Łącznie podczas zbiórki zebrano 890,03 kg żywności.
 Zbiórka Dar Wózek organizowana przez sklep Piotr i Paweł podczas, której zebrano 18 kg żywności.

4. Program Wycofania Owoców i Warzyw (WOW).
W ramach realizacji tego programu udało nam się pozyskać od  48 producentów owoce takie jak jabłka i 
gruszki. Produkty te trafiły do współpracujących z nami instytucji i organizacji. Łączna ilość owoców i 
warzyw z programu WOW pozyskana w 2017 roku wyniosła: 616 228 kg.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Nieodpłatne pozyskiwanie 
żywności i również 
nieodpłatne 
przekazywanie jej 
organizacjom 
wspierającym ludzi 
znajdujących się trudnej 
sytuacji życiowej, głównie 
materialnej. Bank 
Żywności we Wrocławiu 
prowadzi wyłącznie 
nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego, 
której istotą jest 
współpraca pomiędzy 
Bankiem Żywności a 
producentami i 
dystrybutorami żywności 
w zakresie nieodpłatnego 
pozyskiwania żywności 
niehandlowej, tj. z krótkim 
terminem przydatności do 
spożycia lub innej, ale 
pełnowartościowej i 
bezpiecznej. Pozyskaną 
żywność Bank żywności 
przekazuje nieodpłatnie 
organizacjom 
pozarządowym lub innym 
instytucjom działającym w 
sektorze pomocy 
społecznej , które 
świadczą pomoc osobom 
najuboższym lub w 
trudnej sytuacji życiowej.

91.33 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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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) 16 757 583,80 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 757 487,43 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 95,99 zł

e) Pozostałe przychody 0,38 zł

9 301 776,91 zł

0,00 zł

480 000,00 zł

1 549,68 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 971 244,14 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

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

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 2 916,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 9 783 326,59 zł
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0,00 zł

0,00 zł

6 971 244,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 96,37 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 562,05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 916,70 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: 16 672 051,08 zł 2 916,70 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

f) pozostałe koszty ogółem

16 668 925,38 zł 2 916,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 125,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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.)

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)

10,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

8,5 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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 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 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.1. Organizacja posiada członków

0,00 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)

2 000,00 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

0,00 osób

2 000,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 527 100,21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

320 320,42 zł

320 320,42 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 206 779,79 zł

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

527 100,21 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 527 100,21 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

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)

43 925,02 zł

0,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych dotyczą 
realizacji szkoleń dla beneficjentów programu POPŻ. Ich 
wysokość uzależniona jest od ilości przeprowadzonych 
szkoleń.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1 PROWADZENIE 
MAGAZYNÓW 
PRZEKAZUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ 
ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM 
PROWADZĄCYM 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
OSÓB NAJUBOŻSZYCH. - 
Prowadzenie Banku 
Żywności we Wrocławiu

Stabilne wsparcie żywnością 
organizacji prowadzących 
dożywianie we Wrocławiu 
minimum 50 organizacji 
wspierających ok 5000 osób - 
przekazanie organizacjom 
wrocławskim ok 450 ton 
żywności rocznie w 
zróżnicowanym asortymencie o 
wartości około 1 500 000 zł.

Gmina Wrocław 480 000,00 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

10 593,00 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

1 Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa 1

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

1 Zakup wyposażenia 
umożliwiającego 
zwiększenie odbiorów 
żywności z krótkim 
terminem przydatności od 
producentów i 
dystrybutorów.

Zakup wyposażenia 
umożliwiającego zwiększenie 
odbiorów żywności z krótkim 
terminem przydatności od 
producentów i dystrybutorów 
takich jak wózek paletowy 
wysokiego unoszenia, wózek 
paletowy z wagą, wózek 
paletowy, Samochód dostawczy 
Ford Transit, Samochód 
dostawczy Ford Transit z 
zabudową chłodniczą, 
zamrażarki skrzyniowe.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 549,68 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Błażej Krasoń - Prezes
Piotr Gluz - Wiceprezes

Agnieszka Krasoń - Członek 
Zarządu

16.07.2018

Data wypełnienia sprawozdania
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