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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. SUWAŁKI

Powiat M. SUWAŁKI

Ulica KOWIEŃSKA Nr domu 3 Nr lokalu 18

Miejscowość SUWAŁKI Kod pocztowy 16-400 Poczta SUWAŁKI Nr telefonu 875674674

Nr faksu 875674674 E-mail bz.suwalki@bankizywnosci.pl Strona www www.suwalki.bankizywnosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-08

2004-06-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 79075144400000 6. Numer KRS 0000069745

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

Romuald Turczyński Prezes TAK

Ludmiła Barbara Furman zastępca Prezesa TAK

Anna Żylińska Sekretarz NIE

Ryszard Łapiński Skarbnik 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

Krzysztof Szade Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Kosakowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wacław Kropiwnicki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI - BIAŁYSTOK

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-21 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Banku Żywności jest przeciwdziałanie problemom 
głodu i niedożywienia oraz marnotrawstwu żywności poprzez 
pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących w 
oparciu o podmioty prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą. 
Swoje cele Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach 
partnerstwa, z przedsiębiorstwami, władzami samorządowymi i 
rządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami  o podobnym 
profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizujemy swoją misję we współpracy z organizacjami, instytucjami i 
placówkami dobroczynnymi, bez względu na ich orientację polityczną i 
religijną. Gromadzimy i rozdzielamy dary w formie pełnowartościowej 
żywności, od wszelkich podmiotów gospodarczych (producentów, 
handlowców) z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 
wymogów higieny i norm sanitarno-epidemiologicznych.
Bank Żywności realizuje swoje cele poprzez:
a) bezpłatne pozyskiwanie i przekazywanie żywności pochodzącej z 
różnych źródeł 
z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i norm sanitarno-
epidemiologicznych. 
b) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie darczyńców i 
patronów dla przedsięwzięć odbywających się pod auspicjami 
Stowarzyszenia.
c) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w tym szczególnie 
zbiórek żywności.
d) angażowanie społeczności lokalnych w realizację celów BŻ m.in. 
poprzez promocję stałego 
i akcyjnego wolontariatu.
e) magazynowanie, segregowanie, paczkowanie, transport oraz 
nieodpłatny rozdział otrzymanej żywności wśród współpracujących z BŻ 
organizacji pozarządowych według zasad ustalonych przez władze 
Stowarzyszenia.
f) działalność edukacyjną, oświatową, wydawniczą i informacyjną 
dotyczącą celów działania Stowarzyszenia, przede wszystkim: 
problematyki głodu i niedożywienia, zapobieganiu im oraz promującą 
postawy przeciwdziałające marnotrawstwu żywności.
g) współpracę i wspieranie innych organizacji i instytucji działających na 
polu pomocy społecznej w Polsce i zagranicą.
h) kształtowanie pozytywnej rzeczywistości pomocy socjalnej realizowanej 
przez organizacje pozarządowe m.in. poprzez budowanie partnerstw na 
rzecz najbardziej potrzebujących.
i) włączenie się w procedury oraz działania związane z reakcją na sytuacje 
kryzysowe do istniejących struktur Zarządzania Kryzysowego.
j) współpraca i wypracowywanie reguł współpracy z administracją 
rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie zapobiegania 
marnotrawstwu żywności i działalności charytatywnej.
k) inne działania niezbędne do realizacji celów z zaangażowaniem różnych 
instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych i wszystkich ludzi 
dobrej woli.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

IV. Działania i projekty realizowane przez stowarzyszenie w 2021 r.
W roku 2021 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok dysponowało 1 489 208,40 kg pełnowartościowej żywności o 
wartości   7 289 251,19 zł. 
Źródło Tonaż (kg) Wartość (zł)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
• dostawy PO PŻ Podprogram 2020 w 2020
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• dostawy PO PŻ Podprogram 2020 w 2021 1 489 208,40
20 660,00
1 468 548,40 7 289 251,19
55 240,92
7 234 010,27
Inny pozysk  673 813,08 7 384 162,29
RAZEM 2 163 021,48 14 673 413,48

Żywność przekazano w oparciu o magazyn w Białymstoku:
Przekazano Tonaż (kg) Wartość (zł)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 1 489 208,40 7 289 251,19
Inne darowizny 669 499,29 7 303 937,66
RAZEM 2 158 707,69 14 593 188,85
Ogółem rozdysponowano 2 158 707,69 kg żywności o wartości 14 593 188,85 zł. 
Żywność pozostała do rozdysponowania w 2022 roku: Tonaż (kg) Wartość (zł)
Inne darowizny 4 313,79 80 224,63
RAZEM 4 313,79 80 224,63
Żywność znajdująca się w magazynie na dzień 31.12.2021 r. została rozdysponowana w 2022 r. 

 Publiczne Zbiórki Żywności

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy zbiórki żywności:
1 Wielkanocna Zbiórka Żywności 15-20.03.2021 r. Nr zbiórki publicznej: 2021/458/OR
2 Świąteczna Zbiórka Żywności 26-27.11.2021 r.  Nr zbiórki publicznej: 2021/3072/OR

1 Wielkanocna Zbiórka Żywności 7 830,826 kg 44 422,09 zł 
2 Świąteczna Zbiórka Żywności 17 833,69 kg 194 387,22 zł 
razem 25 664,516 kg 238 809,31 zł

Zgromadzona żywność jest rozdzielana przez podmioty będące organizacjami pozarządowymi w miejscowościach, w których 
odbywają się zbiórki. Ogółem w trakcie zbiórek zebrano 25 664,516 kg żywności (m.in. mąka, cukier, makaron, olej, konserwy) o 
wartości 238 809,31 zł.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 15-20.03.2021 r. odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności w 125 punktach sprzedaży w 11 miejscowościach 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok. W ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebrano 
blisko 8 t produktów spożywczych, które zostały przekazane dla osób najbardziej potrzebujących z województwa podlaskiego. Z 
powodu pandemii w akcji uczestniczyła ograniczona ilość wolontariuszy.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – zbiórka online

Od 8 marca do 3 kwietnia Wielkanocna Zbiórka Żywności działała również jako sklep online zbiorkazywnosci.pl, gdzie kupujemy 
wirtualny koszyk dla potrzebujących. Jest to rodzaj skarbonki – dzięki zebranym środkom Bank Żywności może zakupić produkty 
do paczek świątecznych. Zebrano w ten sposób 2 712,15 zł, dzięki którym Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki- Białystok 
zakupiło ponad 1435 kg mąki w 2021 roku.. 

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 26-27.11.2021 r. przeprowadzono Świąteczną Zbiórkę Żywności pod hasłem „Święta godne, a nie głodne” na terenie 
województwa podlaskiego. Akcja została przeprowadzona na terenie 165 sklepów w 14 miejscowościach. Udało się pozyskać na 
nadchodzące święta prawie 18 t produktów spożywczych dla rodzin i osób pozostających bez środków do życia (ludzi 
bezdomnych, wielodzietnych rodzin, niedożywionych dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych) - podopiecznych 
organizacji współpracujących z Bankiem Żywności.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – zbiórka online 

Dodatkowo uruchomiony został sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia były wirtualne produkty, a 
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zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone były na zakup żywności dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online 
trwała do 15 grudnia 2021. Zebrano w ten sposób 1916,32 zł, dzięki którym Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki- Białystok 
zakupiło 826 kg mąki w 2022 roku. 

Przed każdą zbiórką odbywały się szkolenia wolontariuszy obejmujące podstawową wiedzę 
o wolontariacie, informacje o Banku Żywności: sposobach i zakresie jego działania, techniczne 
i merytoryczne przygotowanie do przeprowadzenia zbiórki.
Informacja o zbiórkach przekazywana była w lokalnych mediach: Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Radio 5, Radio Białystok, 
Telewizja Białystok, Tygodnik Suwalski, suwalki.info.

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
Podprogram 2019
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Banki Żywności są jedną z czterech organizacji realizującą Program w Polsce (pozostałe to: Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż). Banki Żywności przekazywały żywność do lokalnych organizacji 
społecznych, które zajmują się pomocą potrzebujących, m.in. do: jadłodajni, domów opieki, stowarzyszeń dla rodzin 
wielodzietnych, świetlic środowiskowych i innych organizacji.
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących 
w całej Polsce. Osoby ubogie mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczki z żywnością lub posiłku. Forma pomocy uzależniona 
była to od rodzaju działalności organizacji lokalnej, z której pomoc odbierały osoby potrzebujące.
Na terenie województwa podlaskiego współpracowaliśmy podczas realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 z 73 
organizacjami ( w tym 27 OPS) mającymi pod opieką 26 515 osób,  

PO PŻ 2014-2020 Liczba OPL Planowana liczba osób Faktyczna liczba podopiecznych
Podprogram 2015 60 25 000 osób 24 977 osób
Podprogram 2016  54 28 336 osób 24 504 osób
Podprogram 2017 60 27 909 osób 28 941 osób 
Podprogram 2018  60 25 658 osób 28 589 osób
Podprogram 2019 65 30 434 osób 26 326 osób
Podprogram 2020 73 34 700 osób 26 515 osób

Ważnym współpracownikiem przy realizacji programu były Ośrodki Pomocy Społecznej wszystkich szczebli samorządu 
lokalnego, które m.in. kwalifikowały beneficjentów.

Działania towarzyszące PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w 2021 roku
W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać także z działań z zakresu włączenia społecznego i 
edukacji żywieniowej. Warsztaty organizuje Bank Żywności a także organizacje odbierające żywność z Banku Żywności we 
współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które kwalifikowały uczestników PO PŻ 2014-2020. Do realizacji warsztatów 
zaangażowanych było 10 osób – trenerów mających kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.
Z 285 warsztatów skorzystało 1 338 osób. Na mniejszą ilość osób korzystających z DT miało wpływ wprowadzenie obostrzeń 
dedykowanych sytuacji epidemiologicznej.
Warsztaty podzielono na 4 moduły:
1. Dietetyczny (139 spotkań) - dotyczący zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania
2. Edukacja ekonomiczna (65 spotkań) - uczestnicy zapoznawali się z planowaniem budżetu domowego oraz planowaniem 
wydatków, w tym także na żywność biorąc poprawkę na artykuły spożywcze, które cyklicznie otrzymywali w ramach PO PŻ
3. Kulinarny (15 warsztatów) - w którym uczestnicy mieli możliwość samodzielnie (pod okiem trenera) przyrządzić potrawy 
(zbilansowane posiłki) a potem wspólnie je spróbować. Dostali smaczne wskazówki, jak wykorzystać produkty z PO PŻ.
4. Niemarnowanie żywności (62 spotkania).
5. Inne działania wspierające 4 spotkania z psychologiem.

W roku 2021 ze względu na obostrzenia Covid19, większa część działań przyjęła dopuszczoną przez IZ formułę indywidualnych 
konsultacji telefonicznych. Trenerzy otrzymywali z OPS i OPL listy osób (wraz z numerami telefonów) zainteresowanych 
rozmową w konkretnym module. Każda rozmowa trwała około 40 minut. Często rozmowom z trenerem przysłuchiwali się 
pozostali członkowie rodziny, a nawet uczestniczyli w nich.
Mimo statystycznie mniejszej ilości osób biorących udział w działaniu, trenerzy ocenili tę formułę za bardziej efektywną.
Zajęcia kulinarne organizowane były stacjonarnie.

 
 Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności:

W 2021 roku braliśmy udział w następujących akcjach we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności:
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• Światowy Dzień Żywności 
16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Został 
on ustanowiony przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz 
wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.
Dnia 15.10.2021 r. odbyło się spotkanie na Rampie z okazji Światowego Dnia Żywności. Podczas konferencji prasowej 
przedstawiono raport Federacji Polskich Banków Żywności „ Czy jesteśmy gotowi na uratowanie Ziemi?”, w którym 
opublikowano badania jaka jest gotowość i chęć Polaków do zdecydowanych działań, w tym poniesienia kosztów finansowych i 
zmiany dotychczasowego stylu życia. Opowiedziano o założeniach i wynikach działalności Banku Żywności w kontekście ustawy 
o przeciwdziałaniu marnowania żywności. 
• #TVNpomagajmysobie: posiłki dla głodnych i wsparcie dla restauracji – II edycja
Po raz drugi, dzięki inicjatywie TVN Grupa Discovery, została udzielona pomoc osobom najuboższym potrzebującym wsparcia w 
formie ciepłego posiłku, a pośrednio również restauracjom, które te posiłki ugotują i dostarczą. W okresie od 18 do 30 stycznia 
2021 r. do osób potrzebujących w województwie podlaskim trafiło łącznie 2 600 ciepłych posiłków. Przygotowały je na wynos 4 
restauracje (w Białymstoku, Augustowie, Suwałkach), które zgłosiły się do udziału w akcji. Stowarzyszenie Bank Żywności 
Suwałki-Białystok zakupiło w każdej z restauracji 650 posiłków z przeznaczeniem dla 200 osób na 13 dni. Na ten cel 
otrzymaliśmy 52 000,00zł
Dostawy dań obiadowych trafiły do 200 podopiecznych z 5 Organizacji Pożytku Publicznego:
§ Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie
§ ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia w Białymstoku
§ Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
§ Parafia Bożego Ciała w Suwałkach
§ Parafia Piotra i Pawła w Suwałkach
• Kulinarnie Mocni
We współpracy z firmą McCornik i Federacją Polskich Banków Żywności jeden z naszych trenerów już po raz piąty brało udział w 
projekcie podnoszącym kompetencje merytoryczne trenerów warsztatów kulinarnych. Zajęcia odbywały się online.
• Finansowo silni
Projekt ma na celu wypracowanie nowych narzędzi edukacji finansowej i rozbudowę istniejących (gry finansowo silni) oraz 
podniesienie kompetencji edukatorów BŻ w zakresie edukacji finansowej poprzez udział w warsztatach (jeden Trener) 
W tej odsłonie projektu będą to warsztaty w formie zdalnej (webinaria)  
o następującej tematyce: 
1. Dziedziczenie (testamenty) i przyjmowanie, przekazywanie darowizn. 
2. Narzędzia ułatwiające planowanie i organizowanie budżetu osobistego.
3. Metoda storytellingu i wizualizacji w edukacji finansowej.
4. Upadłość konsumencka.
5. Praca z grupami międzypokoleniowymi.
 
Przygotowanie i realizacja Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Współpraca z sieciami handlowymi (Biedronka, Tesco, Makro, Auchan, KFC, 
Kaufland, Stokrotka)
Podsumowanie współpracy z sieciami handlowymi w 2021 roku:
Sieć handlowa Liczba sklepów Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
Jeronimo Martins 40 281 986,71 4 347 068,15
Makro 1 93 869,61 963 186,58
Auchan 2 72 534,563 259 586,29
Tesco 6 28 827,2 220 014,76
Kaufland 6 8 931,59 60 245,79
Stokrotka  26 86 612,28 620 567,31
Polomarket 1 109,321 1258,65
Netto 1 2 512,168 12 828,59
Mona-Kontra  1 4 813,46 37 403,06
Lemir  1 1 268,15 15 352,18
Lutyńscy   1 46,27 539,68
RAZEM 86 581 511,322 6 538 051,04
Współpraca z restauracjami w 2021 roku:
AmRest (KFC) 7 3 628,06 107 569,86
NORTH FOOD POLSKA 1 204,82 1584,45
RAZEM  8 3 832,88 109 154,31

W 2021 współpracowaliśmy z sieciami handlowymi: Biedronka, Tesco, Makro, Auchan, Kaufland, Stokrotka, Polomarket, Netto 
oraz Restauracją KFC:
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

 JERONIMO MARTINS: w 2021 roku odbieraliśmy z 40 punktów handlowych: 16 
w Białymstoku, 2 w Wasilkowie, 3 w Hajnówce, 3 w Grajewie, 2 w Suwałkach, 1 
w Ciechanowcu, 1 w Knyszynie, 1 w Sokółce, 2 w Łomży, 1 w Mońkach, 1 w Dąbrowie Białostockiej, 1 w Jedwabnej, 1 w 
Michałowie,1 w Szepietowie 2 w Kolnie, 1 w Szczuczynie. 
 TESCO: w 2021 roku odbieraliśmy darowizny żywności z 6 placówek (Suwałki, Białystok, Sokółka, Zambrów, Grajewo, Czarna 
Białostocka). Dotyczy ona jedynie wybranego asortymentu: pieczywo, warzywa i owoce. 
 POLOMARKET: We współpracę na terenie województwa podlaskiego zaangażowany jest 

1 sklep na terenie Augustowa. 
 MAKRO: Współpracowaliśmy w 2021 r. z halą w Białymstoku. 
 AmRest (KFC): We współpracę na terenie województwa podlaskiego zaangażowane jest 

7 restauracji: 5 w Białymstoku, 1 w Suwałkach i 1 w Łomży. 
 AUCHAN: sieć przekazuje żywność z 2 sklepów w Białymstoku (ul. Produkcyjna 
i ul. Hetmańska). 
 KAUFLAND: sieć przekazuje żywność z 6 sklepów (Białystok, Suwałki, Augustów, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Łomża). 
 STOKROTKA: sieć przekazuje żywność z 26 sklepów (Augustów, Białystok, Kolno, Łomża, Sokółka, Suwałki, Czarna Białostocka)
 NETTO: Współpracowaliśmy z 1 sklepem w Sokółce. 
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lemir oraz Mona-Kontra 

Łącznie współpracowaliśmy w 22 miejscowościach z 94 punktami należącymi do sieci handlowych oraz 8 punktami 
gastronomicznymi przy zaangażowaniu 43 organizacji lokalnych.

 Żywność pozyskiwana od innych darczyńców
W 2021 roku dysponowaliśmy również żywnością z innych źródeł: w ilości 56 517,27 kg o wartości ponad 491 789,36 zł.

 Źródło  tonaż (kg) wartość (zł)
Żywność pozyskana w 2020 a rozdysponowana w 2021 30,1 3601,82
Przesunięcia magazynowe od innych banków żywności 7 072,4 50 062,02
UNILEVER POLSKA Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  2 504,88 25 492,68
HERBAPOL-LUBLIN S.A. ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin  126,35 2 877,44
MARS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kożuszki-Parcel 42, 96-500 Sochaczew  3 839,32 63 731,43
FRITO LAY POLAND Sp. z o.o. ul, Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  2 347,87 7 677,23
AD REM Beata Jurecka ul. Kurowska 116, 24-130 Końskowola  11 254,05 45 766,47
REFRESCO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 8, 32-650 Kęty 2 424 2 351,28
KUEHNE+NAGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Spedycyjna 1 62-023 Gądki 6 575,15 19 316,39
SEBEX Sp. z o.o. ul. Municypalna 20, 281 Warszawa 7 082,7 28 330,8
TJX Sp. z o.o. ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa  7,57 75,63
MONDELEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa 920,16 15 442,95
NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa 8 616,45  216 502,97
FRITO LAY POLAND S. z o.o. ul. Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 2 347,87 7 677,23
Auchan – otwarci na dobro 9-10.2021 al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa  129,44 1293,15
INCYDENTALNY 1 238,94 1 589,87
RAZEM 56 517,27 491 789,36
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

50000

110

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
Realizujemy swoją misję we współpracy z 
organizacjami, instytucjami i placówkami 
dobroczynnymi, bez względu na ich orientację 
polityczną i religijną. Gromadzimy i rozdzielamy 
dary w formie pełnowartościowej żywności, od 
wszelkich podmiotów gospodarczych 
(producentów, handlowców) z zachowaniem 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 
wymogów higieny i norm sanitarno-
epidemiologicznych. Bank Żywności realizuje 
swoje cele poprzez: a) bezpłatne pozyskiwanie i 
przekazywanie żywności pochodzącej z różnych 
źródeł z zachowaniem aktualnie obowiązujących 
przepisów i norm sanitarno-epidemiologicznych. 
b) podejmowanie działań mających na celu 
pozyskiwanie darczyńców i patronów dla 
przedsięwzięć odbywających się pod auspicjami 
Stowarzyszenia. c) organizowanie akcji 
społecznych i humanitarnych w tym szczególnie 
zbiórek żywności. d) angażowanie społeczności 
lokalnych w realizację celów BŻ m.in. poprzez 
promocję stałego i akcyjnego wolontariatu. e) 
magazynowanie, segregowanie, paczkowanie, 
transport oraz nieodpłatny rozdział otrzymanej 
żywności wśród współpracujących z BŻ 
organizacji pozarządowych według zasad 
ustalonych przez władze Stowarzyszenia. f) 
działalność edukacyjną, oświatową, wydawniczą 
i informacyjną dotyczącą celów działania 
Stowarzyszenia, przede wszystkim: problematyki 
głodu i niedożywienia,

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Realizujemy swoją misję 
we współpracy z organizacjami, 
instytucjami i placówkami dobroczynnymi, 
bez względu na ich orientację polityczną i 
religijną. Gromadzimy i rozdzielamy dary w 
formie pełnowartościowej żywności, od 
wszelkich podmiotów gospodarczych 
(producentów, handlowców) z 
zachowaniem aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa, wymogów higieny i norm 
sanitarno-epidemiologicznych. Bank 
Żywności realizuje swoje cele poprzez: a) 
bezpłatne pozyskiwanie i przekazywanie 
żywności pochodzącej z różnych źródeł z 
zachowaniem aktualnie obowiązujących 
przepisów i norm sanitarno-
epidemiologicznych. b) podejmowanie 
działań mających na celu pozyskiwanie 
darczyńców i patronów dla przedsięwzięć 
odbywających się pod auspicjami 
Stowarzyszenia. c) organizowanie akcji 
społecznych i humanitarnych w tym 
szczególnie zbiórek żywności. d) 
angażowanie społeczności lokalnych w 
realizację celów BŻ m.in. poprzez promocję 
stałego i akcyjnego wolontariatu. e) 
magazynowanie, segregowanie, 
paczkowanie, transport oraz nieodpłatny 
rozdział otrzymanej żywności wśród 
współpracujących z BŻ organizacji 
pozarządowych według zasad ustalonych 
przez władze Stowarzyszenia. f) działalność 
edukacyjną, oświatową, wydawniczą i 
informacyjną dotyczącą celów działania 
Stowarzyszenia, przede wszystkim: 
problematyki głodu i niedożywienia,

85.59.B 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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
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7 198,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 40 800,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 702 033,59 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 545 576,32 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 142 957,27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 375,00 zł

2.4. Z innych źródeł 15 653 660,59 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

40 800,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

375,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66 861,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -0,82 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 198,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 15 746 176,86 zł 7 198,00 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

15 478 715,17 zł 7 198,00 zł

13 500,82 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,09 zł

249 237,52 zł

4 723,26 zł 0,00 zł

1 przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia oraz marnotrawstwu żywności 7 198,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

7 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

6,42 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

18 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

702 918,15 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-09-21 11



2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 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)

1 800 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 osób

1 800 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 429 766,53 zł

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

429 766,53 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

9 751,17 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 533,10 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

386 781,53 zł

386 781,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42 985,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 429 766,53 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

9 751,17 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Pozyskiwanie, 
magazynowanie oraz 
dystrybucja żywności wśród 
podmiotów prowadzących 
działalność charytatywno-
opiekuńczą na terenie 
Miasta Białegostoku

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób - Pomoc rzeczowa 
i żywnościowa mająca na celu
umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych

Miasto Białystok 30 000,00 zł

2 Pozyskiwanie i dystrybucja 
bezpłatnej żywności dla 
najuboższych mieszkańców 
Suwałk

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób - 
Wspieranie działań
mających na celu dożywianie 
lub pomoc rzeczową na rzecz 
osób
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Miasto Suwałki 7 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 504,11 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

3 Pozyskiwanie, 
magazynowanie oraz 
dystrybucja bezpłatnej 
żywności wśród podmiotów 
prowadzących działalność 
charytatywno-opiekuńczą 
dla najuboższych 
mieszkańców Bielska 
Podlaskiego

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

Miasto Bielsk Podlaski 3 800,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku 1

2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Romuald Turczyński
Ludmiła Barbara Furman
Ryszard Łapiński
Anna Żylińska

Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-21
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