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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. TARNOBRZEG

Powiat M. TARNOBRZEG

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 145 Nr lokalu 

Miejscowość TARNOBRZEG Kod pocztowy 39-400 Poczta TARNOBRZEG Nr telefonu 15-822 40 05

Nr faksu 15-822 40 05 E-mail 
bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl

Strona www www.tarnobrzeg.bankizywnosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 83137311400000 6. Numer KRS 0000207936

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

Żyła Zofia Prezes TAK

Jan Szewczyk Wiceprezes TAK

Władysław Jakubowicz 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

Zbigniew Urban Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Stec Członek TAK

Bogumiła Chmiel Członek TAK

TARNOBRZESKI BANK ŻYWNOŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

-PRZECIWDZIAŁANIE MARNOTRASTWU ŻYWNOŚCI
-ZMNIEJSZENIE OBSZARU NIEDOŻYWIENIA NA TERENBIE DZIAŁALNOŚCI 
BANKU ŻYWNOŚCI POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ WŁASNĄ ORAZ WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI,STOWARZYSZENIAMI ODBIERAJĄCYMI ZYWNOŚĆ 
-DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH ORGANIZACJI WALCZĄCYCH Z GŁODEM
-BANK ŻYWNOŚCI JEST NIEZALEŻNĄ ORGANIZACJĄ 
POZARZĄDOWĄ,APOLITYCZNĄ,NEUTRALNĄ 
ŚWIATOPOGLADOWO,NIENASTAWIONĄ NA ZYSK,DZIAŁAJĄCĄ NA POLU 
POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO
-BANK ŻYWNOŚCI DZIAŁA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 
07.04.1989 ROK PRAWO O STOWARZYSZENIACH(DZ.U.NR20,POZ.104 Z 
PÓZN.ZM)ORAZ W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 24.04.2003 ROK O 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ.U.NR96,POZ.873)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

-WYSZUKIWANIUE,GROMADZENIE I RACJONALNA DYSTRYBUCJA REZERW 
ŻYWNOŚCI WYPRODUKOWANEJ W NADMIARZE
-POZYSKIWANIE ŻYWNOŚCI O KRÓTKICH TERMINACH PRZYDATNOŚCI
-ORGANIZOWANIE SPOŁECZNYCH ZBIÓREK ŻYWNOŚCI
-WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ, 
ZAJMUJĄCYMISIĘ RODZINAMI I OSOBAMI W KAŻDEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
WYNIKAJĄCEJ Z GŁODU I NIEDOŻYWIENIA
-EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW 
GŁODU I NIEDOŻYWIENIA
- PROPAGOWANIE MISJI I ETYKI DZIAŁANIA BANKU ŻYWNOŚCI
- PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE PERSONELU BANKU ŻYWNOŚCI W 
TYM SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI, ODBIORCÓW ZYWNOŚCI
-USTALENIE ZASAD DYSTRYBUCJI I PODZIAŁU ART.ŻYWNOŚCIOWYCH ZE 
ŻRÓDEŁ OGÓLNOKRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

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

11467

12

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

BANK ŻYWNOŚCI JEST ORGANIZACJĄ POZYTKU PUBLICZNEGO NIE NASTAWIONĄ NA ZYSK, NIE PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ.ISTOTĄ DZIAŁANIA JEST SYSTEMATYCZNE POZYSKIWANIE ŻYWNOŚCI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ, PRZEDE WSZYSTKIM 
TAKIEJ, KTORA MOŻE ULEC ZEPSUCIU LUB ZNISZCZENIU. NASTĘPNIE PRZED TERMINEMPRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA 
ROZDZIELA JĄ WŚRÓD LOKALNYCH ORGANIZACJI DOBROCZYNNYCHI PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ, WALCZYĆ Z GŁODEM I 
NIEDOZYWIENIEM. BANK NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEGO ROZDAWNICTWA WŚRÓD OSÓB POTRZEBUJĄCYCH W TYM 
ZAKRESIE POLEGA NA ORGANIZACJACH I GRUPACH SAMOPOMOCOWYCH, KTORE W RAMACH CAŁEJPALETY DZIAŁAŃ 
SOCJALNYCH ZAJMUJĄ SIĘ DOŻYWIANIEM SWOICH PODOPIECZNYCH, BANKŻYWNOŚCI NIE WYBIERA POMIEDZY 
DAROWIZNAMI, PRZYJMUJE WSZYSTKO CO OFERUJĄ MU DZIAŁAJĄCE NA RYNKU FIRM LOKALNI PRODUCENCI ŻYWNOŚCI Z 
ZASTRZEŻENIEM ODPOWIEDNIEJ DATY PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA I JAKOŚCI TOWARU.
BANK NIE DOKONUJE RÓWNIEŻ ZAKUPÓW ŻYWNOŚCI DLA UROZMAICENIA ASORTYMENTU-,
NAWET ZA SYMBOLICZNĄ ODPŁATNOŚCIĄ. PODSTAWOWE DZIAŁANIA BANKU TO:
- WALKA Z MARNOTRAWIENIEM ZYWNOŚCI,
-ZMNIEJSZENIE OBSZRU NIEDOZYWIENIA NA TERENIE REGIONU PODKARPACIA,
-DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH ORGANIZACJI WALCZĄCYCH Z GLODEM,
-BUDOWANIE WIZERUNKU BANKÓW ŻYWNOŚCI,
-PODEJMOWANIE KONTAKTÓW MAJĄCYCH NA CELU POZYSKANIA ŻYWNOŚCI,
-PODEJMOWANIE KONTAKTÓW MAJĄCYCH NA CELU POZYSKANIA ŻYWNOŚCI,-ORGANIZOWANIE AKCJISPOŁECZNYCH I 
HUMANITARNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZBIÓRK ŻYWNOŚCI-EDUKACJĘ W ZAKRESIEZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW 
GLODU I NIEDOŻYWIENIA,DZIAŁANIA NA RZECZPROEKOLOGICZNEGO ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W TYM 
NA TEMAT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI,STANDARDÓW ŻYWIENIA.
-POMOC ZYWNOŚCIOWA,BEZPŁATNA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJIMATERIALNEJ,
-DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI UZYSKANEJ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ POPRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWEI STOWARZYSZENIA.
-POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCEJ Z RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU
-ORGANIZOWANIE SPOLECZNYCH ZBIÓREK ŻYWNOŚCI
-WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAJMUJĄCYMI SIĘ RODZINAMI I OSOBAMI NAJUBOŻSZYMI
-SKUTECZNE DOCIERANIE Z POMOCĄ DO OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
-WSPOMAQGANIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I INNYCH UCZESTNIKÓW W RYNKU BORYKAJĄCYCH SIĘ 
PROBLEMEM NADWYŻEK

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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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) 5 101 929,04 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 054 644,17 zł

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

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

POZYSKIWANIE I ROZDZIAŁ ŻYWNOŚCI WSRÓD 
POTRZEBUJĄCYCH ZA 
POŚREDNICTWEMORGANIZACJI I 
STOWARZYSZEŃ-PRZECIWDZIAŁANIE 
MARNOTRASTWU I NISZCZENIU ŻYWNOŚCI-
WSPOMAGANIE ORGANIZACJI W 
PROWADZONEJ PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI 
CHARYTATYWNEJ-REPREZENTOWANIE BANKU 
ŻYWNOŚCI WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ-SYSTEMATYCZNE POZYSKIWANIE 
BEZPŁATNEJ ŻYWNOŚCI I JEJ ROZDAWNICTWO-
UMOŻLIWIENIE ORGANIZACJOM 
CHARYTATYWNYM SKUTECZNIEJSZE 
PROWADZENIE ICH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
POPRZEZ UDZIELANIE IM BEZPŁATNEJ POMOCY 
ŻYWNOŚCIOWEJ

94.99.Z 2 566,40 zł

Druk: NIW-CRSO 4



c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 47 284,87 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 166 347,50 zł

2.4. Z innych źródeł 4 631 591,94 zł

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

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 2 566,40 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

1 KOSZTY ADMINISTRACYJNE I BIUROWE ORAZ ORGANIZACJA ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI 2 566,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 566,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 301 423,20 zł

w 
tym:

231 775,57 zł

0,00 zł

28 000,00 zł

41 647,63 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:

1 050,00 zł

30 734,50 zł

134 563,00 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 232 730,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 827 409,67 zł 2 566,40 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

4 821 913,39 zł 2 566,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 496,28 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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

274 519,37 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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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)

10 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)

9,25 etatów

4 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

28 osób fizycznych
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)

720 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

720 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 228 335,02 zł

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

228 335,02 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)

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
(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)  

1 713,00 zł

56 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

56 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

205 565,02 zł

204 615,02 zł

- nagrody

- premie

950,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 770,00 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 228 335,02 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

0,00 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)

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 WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
MAJACYCH NA CELU 
POPRAWĘ SYTACJI RODZIN 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

POPRAWA SYTUACJI RODZIN GMINA TARNOBRZEG 25 000,00 zł

2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
MAJĄCYCH NA CELU 
POPRAWĘ SYTUACJI RODZIN

POPRAWEA SYTUACJI RODZIN GMINA GAWŁUSZOWICE 3 000,00 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

3 550,00 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 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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ZOFIA ŻYŁA Data wypełnienia sprawozdania

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 POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W TARNOBRZEGU 1

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

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ 
POMOCY NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYM W 
RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA FEDERACJA POLSKICH BANKÓW 
ŻYWNOŚCI W WARSZAWIE

231 775,57 zł

2 REFUNDACJA 
WYNAGRODZENIA

WYNAGRODZENIE ROBOTY 
PUBLICZNE

STAROSTWO POWIATOWE W 
TARNOBRZEGU

41 647,63 zł

2019-05-27
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