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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 2022-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica RYNEK Nr domu 17 Nr lokalu 201

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-064 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 17-852-12-23

Nr faksu 17-852-12-23 E-mail podkarpacki.bz@wp.pl Strona www www.rzeszow.bankizywnosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-10-16

2005-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 69169712900000 6. Numer KRS 0000135528

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

Daniel Jakubowski Prezes Zarządu TAK

Beata Nowicka Sekretarz Zarządu TAK

Jacek Mazur Członek Zarządu TAK

Dorota Rosińska - 
Jęczmienionka

Dyrektor NIE

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

Anna Dębska Przewodnicząca TAK

Maria Dudek Członek KR TAK

PODKARPACKI BANK ŻYWNOŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Podkarpackiego Banku Żywności jest przeciwdziałanie problemom 
niedożywienia poprzez walkę z marnotrawstwem żywności oraz 
pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród osób potrzebujących 
- podopiecznych organizacji charytatywnych i instytucji działających w 
zakresie pomocy społecznej, promocja i wspieranie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, edukacji, sportu, kultury, 
turystyki, ochrony środowiska i ekologii, polityki społecznej oraz 
prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez :
1) systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
2) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych, 
3) ochronę i promocję zdrowia w tym edukację w zakresie profilaktyki 
żywieniowej,
4) wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania 
żywności;
5) aktywizację dzieci i młodzieży zagrożonych patologią poprzez aktywną 
promocję                           i organizację wolontariatu,
6) działalność wspierającą rozwój społeczności lokalnych i promującą 
społeczeństwo obywatelskie,
7) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu, ochrony środowiska oraz 
ekologii,
8) działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
9) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy,
10) działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów 
żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i 
racji w standardach systemu żywienia,
11) promocję i organizację turystyki,
12) organizowanie imprez, zajęć sportowych, turniejów i rajdów 
promujących zdrowy tryb życia,
13) działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe    i inne instytucje, w tym samorządy,
14) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, 
badań, analiz oraz doradztwa  w obszarach działalności Banku.
Swoje cele Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach 
partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz 
samorządowych i rządowych, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, 
o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków 
Żywności. W celu pełnej realizacji Bank Żywności może korzystać z pracy 
wolontariuszy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Podkarpacki Bank Żywności w 2021 roku zajmował się:
I. Przekazywaniem bezpłatnej żywności organizacjom charytatywnym działającym na terenie woj. podkarpackiego, które 
opiekują się osobami potrzebującymi, w szczególności: osobami o niskich dochodach, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, 
dziećmi i młodzieżą, rodzinami wielodzietnymi i innymi osobami potrzebującymi wsparcia (art. 7 ustawy o pomocy społecznej) - 
żywność pozyskiwana lokalnie oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020). Ogółem przekazano 2 
013 870,358 kg żywności  o wartości 14 594 651,11 zł oraz art. przemysłowe 6547,00 kg o wartości 51 505,59 zł.
II. Bezpłatnym pozyskiwaniem żywności od producentów, sklepów, sieci handlowych, hurtowni.
Główny asortyment to: pieczywo, owoce, warzywa, nabiał, mięsa i wędliny, dania instant, przyprawy, sosy, słodycze, odżywki 
dla dzieci, napoje, ciastka, słodycze. Ogółem pozyskano i przekazano 1 109 714,32 kg żywności o wartości 10 166 741,91 zł.
Darczyńcy w 2021 roku:
Lp. Nazwa organizacji Adres

1. Jeronimo Martins Polska ul. Rafineryjna 
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38-200 Jasło
2. Kaufland Polska al. Przemysłowa 
37-500 Jarosław
3. Kaufland Polska ul. Gen. Leopolda Okulickiego 14 A
 35-222 Rzeszów
4. Nestle Polska ul. Domaniewska 32
 02-672 Warszawa
5. Auchan Polska Krasne 20B 
36-007 Krasne
   6. Firma Handlowo Usługowa PROMLEK ul. Górna 125 
36-052 Trzeboś
7. Jeronimo Martins Polska ul. Naftowa 6 
38-400 Krosno
8. Auchan - otwarci na dobro  al. Jerozolimskie 30 
00-024 Warszawa
9. Jeronimo Martins Polska ul. Korczaka 
37-310 Nowa Sarzyna
10. Stokrotka Sp. z o.o. ul. Kopernika 5 A 
37-300 Leżajsk
11. Jeronimo Martins Polska ul. Rzeszowska 11 A
 38-130 Frysztak
12. Jeronimo Martins Polska ul. Starzeńska 118 
36-207 Grabownica
13. TESCO ul. Bieszczadzka 4 
38-600 Lesko
14. Stokrotka Sp. z o.o. ul. Feliksa Gieli 4 
38-500 Sanok
15. Stokrotka Sp. z o.o. ul. Traugutta 9 
38-500 Sanok
16. PEPSI-COLA ul. Inwestycyjna 7 
41-208 Sosnowiec
17. Wielkanocna Zbiórka Żywności ul. Jerozolimskie 30/8 
00-024 Warszawa
18. Auchan Supermarket ul. Paderewskiego 35 
35-328 Rzeszów
19. Jeronimo Martins Polska ul. Poddęby 15 
39-200 Dębica
20. TESCO ul. Rynek 7 
38-460 Jedlicze
21. Jeronimo Martins Polska ul. Burmistrza Wiejowskiego 22 
38-213 Kołaczyce
22. TESCO ul. Lwowska 36 
37-700 Przemyśl
23. Rzeszów DIS Sp. z o.o. ul. Rejtana 69 
35-959 Rzeszów
24. L i B FOOD COMPANY ul. Tarnobrzeska 138 
36-100 Kolbuszowa Dolna
25. Stokrotka ul. Tarnowiec 411 
38-204 Tarnowiec
26. Stokrotka Niechobrz 798 
36-047 Niechobrz
27. Jeronimo Martins Polska ul. Reymonta 8 
35-210 Rzeszów
28. Jeronimo Martins Polska ul. Jana Pawła II 56 
39-200 Dębica
29. Jeronimo Martins Polska ul. Bieszczadzka 27 
38-400 Krosno
30. Jeronimo Martins Polska ul. Witosa 17 
38-100 Strzyżów
31. SODEXO POLSKA ul. Jutrzenki 137 
02-231 Warszawa
32. Jeronimo Martins Polska ul. Przemysłowa 3B
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 36-040 Boguchwała
33. AmRest Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 44 
35-001 Rzeszów
34. Jeronimo Martins Polska ul. Lubelska 56 
36-050 Sokołów Małopolski
35. Jeronimo Martins Polska ul. Ruczki 1 A 
36-100 Kolbuszowa
36. Jeronimo Martins Polska ul. Mickiewicza 80 
37-300 Leżajsk
37. TESCO ul. Traugutta 13 
37-500 Jarosław
38. Jeronimo Martins Polska ul. Szkolna 21 
38-200 Jasło
39. Jeronimo Martins Polska ul. Rynek 33 
38-420 Korczyna
40. Jeronimo Martins Polska ul. Handlowa 1 38-430 
Miejsce Piastowe
41. Jeronimo Martins Polska ul. Tarnobrzeska 25 
36-100 Kolbuszowa
42. Jeronimo Martins Polska ul. Bieleckiego 17A 
38-481 Rymanów
43. KAIZEN  ul. Stryjeńskich 8/42 
02-791 Warszawa
44. TJX Poland Sp. z o.o. ul. Kopisto 1 
35-315 Rzeszów
45. Stokrotka ul. Rzeszowska 6 
36-100 Kolbuszowa
46. Makro Cash and Carry al. Armii Krajowej 92 
35-302 Rzeszów
47. Jeronimo Martins Polsa ul. Sienkiewicza 19 
38-460 Jedlicze
48. OSHEE POLSKA ul. 3 Maja 9 
30-224 Kraków
49. Świąteczna Zbiórka Żywności 2021 al. Jerozolimskie 30/8 
00-024 Warszawa
50. Mars Polska ul. Kożuszki-Parcel 42 
96-500 Sochaczew
51. Jeronimo Martins Polska ul. Słowacka 22 
38-450 Dukla
52. Jeronimo Martins Polska Haczów 103 
36-213 Haczów
53. Kaufland Polska ul. Królowej Bony 10 
38-500 Sanok
54. Unilever Polska Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa
55. Kaufland Polska ul. Niepodległości 6A 
38-400 Krosno
56. Reszka Sp. z o.o. ul. Jana Twardowskiego 9 
35-302 Rzeszów
57. Jeronimo Martins Polska ul. Bema 2 
36-200 Brzozów
58. Jeronimo Martins Polska ul. Witolda 8 
35-302 Rzeszów
59. Świąteczna Zbiórka Żywności  Al. Jerozolimskie 30/8 
00-024 Warszawa
60. Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska ul. Sandomierska 8 
39-400 Tarnobrzeg
61. Jeronimo Martins Polska ul. Kościuszki 24 
39-200 Dębica
62.  Stokrotka ul. Leśna 1 A
 37-310 Nowa Sarzyna
63. Zbigniew Folwarski Handel Artykułami Spożywczymi i Nabiałowymi ul. Naprawa 59 
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34-240 Jordanów
64. Jeronimo Martins Polska ul. Mysłowskiego 5 A 
39-230 Brzostek
65. TESCO ul. Sobieskiego 3 
38-100 Strzyżów
66. Jeronimo Martins Polska ul. 3 Maja 42 
38-200 Jasło
67. TESCO ul. Bohaterów II Wojny Światowej 9 
36-200 Brzozów
68.  Nestle Polska ul. Domaniewska 32 
02-672 Warszawa
69. TESCO ul. Płk. Dąbka 2A 
37-600 Lubaczów
70. AmRest Sp. z o.o. ul. Brudzewskiego 1 
37-700 Przemyśl
71. Jeronimo Martins Polska ul. Sanowa 40A 
37-300 Leżajsk
72. Jeronimo Martins Polska ul. Armii Krajowej 39 B 
36-030 Błażowa
73. Jeronimo Martins Polska ul. Kraszewskiego 59 
39-200 Dębica
74. Europejskie Centrum Owocowe ul. Na Uboczu 2-53 
02-791 Warszawa 
75. Stokrotka ul. Krakowska 20 
35-111 Rzeszów
76. Stokrotka ul. Kochanowskiego 25 
38-500 Sanok
77. Jeronimo Martins Polska ul. Bujanowskiego 3 
39-220 Pilzno
78.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARKO ul. Radzikowskiego 25/16 
31-315 Kraków
79. Jeronimo Martins Polska ul. Podkarpacka 8A 
35-083 Rzeszów
80. Jeronimo Martins Polska ul. Obrońców Pokoju 11
 36-100 Kolbuszowa
81. Jeronimo Martins Polska ul. Orkana 2A
 36-020 Tyczyn
82. TESCO al. Powstańców Warszawy 13 
35-329 Rzeszów
83. Jeronimo Martins Polska Nagawczyna 246 F 
39-200 Dębica
84. AmRest Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 12 A
 38-400 Krosno
85. Jeronimo Martins Polska ul. Piłsudskiego 26
 38-540 Zagórz
86. Jeronimo Martins Polska ul. Stawowa 16 
38-600 Lesko
87. Nutricia Polska ul. Kalinowa 4 
41-707 Ruda Śląska
88. GAMA Anna Barzenc Osiedle Powstańców Śląskich 4D/19 
44-240 Żory
89. AmRest Sp. z o.o. Al. Witosa 21
 35-115 Rzeszów
90. Kaufland Polska ul. Rzeszowska 116 
39-200 Dębica
91. AmRest Sp. z o.o. ul. Majora Kopisto 1 
35-315 Rzeszów
92. Netto ul. Bohaterów II Wojny Światowej 9 
36-200 Brzozów
93. Kaufland Polska ul. Lwowska 24/H 
38-200 Jasło
   94. Jeronimo Martins Polska Jasienica Rosielna 1309 
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43-385 Jasienica Rosielna
95. Jeronimo Martins Polska ul. Podkarpacka 3B 
38-400 Krosno  
96. Jeronimo Martins Polska ul. Okulickiego 6 
35-210 Rzeszów
97. Jeronimo Martins Polska ul. Kazimierza Wielkiego 26 
38-201 Jasło
98. Jeronimo Martins Polska ul. Grodzka 
38-400 Krosno
99. AD REM Beata Jurecka ul. Kurowska 116 
24-130 Końskowola
100. Jeronimo Martins Polska ul. Kombatantów 1 
38-100 Strzyżów
101.  Reszka Sp. z o.o. ul. Okulickiego 20 
35-222 Rzeszów 
102. Jeronimo Martins Polska ul. Tuwima 4 
39-200 Dębica
103. North Food Polska ul. Kopisto 1 
35-315 Rzeszów
104. Stokrotka ul. Przemysłowa 1 
36-040 Boguchwała
105. Refresco Sp. z o.o. ul. Fabryczna 8 
32-650 Kęty
106. Rzeszów DIS Sp. z o.o.  al. Tadeusza Rejtana 69 
35-959 Rzeszów
107. Jeronimo Martins Polska ul. Mytarz 1 
38-230 Nowy Żmigród
108. Netto  ul. Kisielewskiego 6 
38-400 Krosno
109. Jeronimo Martins Polska ul. A. Mickiewicza 130 
38-200 Jasło

Żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia odbierana była codziennie z 84 placówek na terenie woj. 
podkarpackiego. Ogółem odebrano i zagospodarowano na rzecz potrzebujących 748 576,33 kg żywności o wartości 9 169 
252,01 zł.

III. Wspieraniem pozyskaną żywnością instytucji i placówek docierających bezpośrednio do najbardziej potrzebujących;
Z naszej pomocy korzystały organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, instytucje kultury, placówki medyczne 
i inne, które przekazywały artykuły spożywcze swoim podopiecznym.
IV. Organizowaniem zbiórek żywności;
Z powodu obostrzeń wynikających z pandemii przeprowadzono zbiórki środków finansowych w Internecie z przeznaczeniem na 
zakup żywności dla osób potrzebujących. Pozyskano kwotę 3 940,01 zł, za którą zakupiono 595,79 kg żywności dla osób 
potrzebujących. Z firmy SODEXO pozyskano 30,698 kg żywności o wartości 301,40 zł. Ze sklepu AUCHAN pozyskano 32,35 kg 
żywności o wartości 285,33 zł.
V. Zapobieganiem zjawisku marnowania żywności - prowadzenie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania żywności, 
odpowiedniego przechowywania, przetwarzania oraz dokonywania zakupów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 
Organizowano pogadanki, wykłady oraz akcje promocyjne w mediach.
VI. Wspieraliśmy osoby potrzebujące również artykułami innymi (przemysłowe, odzież, środki czystości itp.). Ogółem 
przekazano 6547 kg o wartości 51505,59 zł
VII. Aktywizacją lokalnych społeczności;
Angażowano osoby do  odbiorów żywności ze sklepów, uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach.
VIII. Propagowaniem wolontariatu, zaangażowanie szczególnie osób dorosłych przy pozyskiwaniu i dystrybucji żywności.
IX. Zagospodarowywaniem nadwyżek owoców - przeprowadzono dodatkową dystrybucję 153 494,00 kg jabłek, pozyskanych 
dla osób potrzebujących od grupy producentów z woj. mazowieckiego.
X. Realizowaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -  dostarczenie żywności dla najuboższej ludności 
spełniającej kryteria dochodowe do 220% kwot, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
W ramach tego Programu osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również z 
możliwości uczestniczenie w różnych działaniach wspierających i włączających. Umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji 
artykułów spożywczych do osób najbardziej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w 2021 roku z Podkarpackim Bankiem Żywności podpisały 
następujące organizacje i instytucje:
Wykaz organizacji i instytucji współpracujących w ramach POPŻ w 2021 roku
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Lp. Nazwa Adres

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne 13
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu 36-053 Kamień 287
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3-go Maja 15 
36-030 Błażowa
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce 37-534 Adamówka 97
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 9
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku Plac R. Jaszowskiego 6 
37-300 Leżajsk
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale ul. Rynek 2 
36-040 Boguchwała
8. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Cmolasie 36-105 Cmolas 252
9. „Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych ul. Krzywoustego 4
35-036 Rzeszów
10. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” Pustynia 128 A
39-200 Dębica
11. Stowarzyszenie Rozwoju Wola Rusinowska „Nasza Wola” Wola Rusinowska 49
36-110 Majdan Królewski
12. Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka” ul. Nadrzeczna 1 
38-455 Wrocanka
13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś” Jagodnik 93
36-105 Cmolas
14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345
15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka 37-303 Kuryłówka 527
16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” ul. Jana Pawła II 8
36-100 Kolbuszowa
17. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Hyżneńskiej Wólka Hyżneńska 80 A
36-025 Dylągówka
18. Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „WIARA” w Tryńczy 37-204 Tryńcza 127
19. Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej 38-453 Draganowa 150
20. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” ul. 
Jana III Sobieskiego 35
37-611 Cieszanów
21. Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich Budy Głogowskie 26
36-060 Głogów Małopolski
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narolskiej ul. Warszawska 27
37-610 Narol
23. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce Brzezówka 110
36-024 Hyżne
24. Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzówce Grzegorzówka 93
36-025 Dylągówka
25. Stowarzyszenie Emaus ul. Stefana Batorego 22
35-005 Rzeszów
26. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica ul. Świętego Brata Alberta 2
39-200 Dębica
27. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie ul. Ottona z Pilczy 2
37-100 Łańcut
28. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11
38-500 Sanok
29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy 36-072 Świlcza 168
30. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie ul. Łukasiewicza 2
37-310 Nowa Sarzyna
31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie ul. Rynek 6
36-130 Raniżów 

Przez cały 2021 rok osoby, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać w swoich 
miejscowościach ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub 
posiłku.
W ramach Programu osobom najbardziej potrzebującym przekazano następujące artykuły spożywcze: herbatniki maślane, 
mleko UHT, makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, olej rzepakowy, cukier biały, miód 
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nektarowy wielokwiatowy, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, filet z makreli w 
oleju, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, szynka drobiowa, ser podpuszczkowy dojrzewający, mus jabłkowy, fasolka 
po bretońsku. Ogółem w trakcie 2021 roku przekazano w ramach POPŻ 903 497,20 kg żywności o wartości 4 423 382,46 zł.
Osoby uczestniczące w POPŻ, oprócz wsparcia w postaci paczki żywnościowej, mogły skorzystać z szeregu bezpłatnych działań 
towarzyszących z zakresu włączenia społecznego. 
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, PBŻ realizował bezpłatne warsztaty, 
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, mające na 
celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ - Działania Towarzyszące.
W roku 2021 zorganizowaliśmy 140 warsztatów, w tym: 89 kulinarnych, 6 żywieniowo-dietetycznych, 45 ekonomicznych. 
Warsztaty polegały na dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami, przydatnymi w życiu codziennym, z których skorzystała grupa 
1421 osób (970 kobiet i 451 mężczyzn) zakwalifikowanych do programu PO PŻ 2014-2020.
Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy 
żywnościowej POPŻ. Przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Uświadomienie prawidłowego postępowania 
z żywnością już na etapie zakupów, jak również później podczas jej zużywania i przechowywania. Tematyka warsztatów była 
zróżnicowana i dopasowana do potrzeb beneficjentów po kilkutygodniowej izolacji.
Poruszane tematy dotyczyły wpływu naszego odżywiania na choroby cywilizacyjne, z którymi często się borykamy. Uczyliśmy 
jak prawidłowo układać jadłospisy dla różnych grup pokoleniowych a przy tym pokazaliśmy, iż planowanie ma znaczący wpływ 
na przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Na wszystkich warsztatach poruszany był temat dużego wpływu na naszą planetę 
mają codzienne wybory każdego konsumenta np. wybór zakupu kolejnej zabawki dla dziecka, dla którego alternatywą może być 
wspólne uszycie przytulanki. Edukowano o wpływie wyborów kupowanych artykułów dla zdrowia i finansów rodziny. Na 
warsztatach o niemarnowaniu żywności poruszana była tematyka wykorzystywania resztek z obiadu np. za duża ilość 
makaronu, bądź ziemniaków. Podczas kulinarnych warsztatów uczyliśmy jak samodzielnie, bez wychodzenia z domu w prosty 
sposób można zrobić przyprawy, majonez lub sosy. Pokazywaliśmy jak cenne walory mają warzywa i owoce. Rozmawialiśmy, w 
jaki sposób można poprawić odporność organizmu. Z powodu pandemii osoby miały ograniczony dostęp do uprawiania sportu, 
a nawet wychodzenia na spacery, narażone były na depresję, tycie itd. Dlatego na warsztatach dietetycznych przypominaliśmy 
zasady zdrowego odżywiania oraz poruszaliśmy zagadnienia chorób układu krążenia i innych.
Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności. Potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w 
ramach pomocy żywnościowej. Znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia 
swojej rodziny - w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe. Potrafią łączyć ze sobą różne składniki, przyprawy, 
zamieniając dodatki mniej zdrowe lub droższe, na tańsze równie smaczne często zdrowsze.
Warsztaty ekonomiczne miały na celu zdobycie wiedzy na temat oszczędzania oraz planowania domowego budżetu. 
Planowanie budżetu uczy rzeczywistego rozróżniania potrzeb od zachcianek. Pierwszym krokiem w nauce oszczędzania jest 
stworzenie budżetu, w którym rodzina zapisuje wpływy i wydatki, zbierając paragony i zmieniając nawyki finansowe. 
Największym problemem rodzin jest brak kontroli nad wydatkami. Na warsztatach uczymy jak planować i gospodarować 
budżetem rodzinnym. Podpowiadamy jak rozmawiać z dziećmi na temat pieniędzy, ponieważ w szkole brak przedmiotu – 
finanse osobiste. Uczymy jak wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pozwolą w skali roku na zaoszczędzenie nawet 
kilkuset złotych. Osoby uczestniczące w warsztatach w latach ubiegłych były wdzięczne, ponieważ zdobyta wiedza uratowała 
ich sytuację w momencie utraty pracy w pandemii.
XI. Zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Miasto Rzeszów - Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa
Realizację zadania odbywała się od 15 stycznia do 31 grudnia  2021 roku. Planowane na ten okres cele zostały zrealizowane w 
sposób kompleksowy i umożliwiający właściwą  i sprawną dystrybucję żywności dla  osób znajdujących się  w bardzo trudnej 
sytuacji życiowej, borykających się z problemem ubóstwa i niedożywienia - ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, dzieci i 
młodzieży ze środowisk patologicznych. Przeprowadzono dystrybucję  żywności pochodzącej  z  realizowanego programu POPŻ 
2014 - 2020 oraz pozyskanej lokalnie. Została nawiązana współpraca z 19 organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu 
miasta Rzeszowa. Pomoc żywnościowa trafiła  do ok. 5 tys. osób potrzebujących. Przekazana żywność przyczyniła się do 
łagodzenia trudnej sytuacji osób ubogich w Rzeszowie.  Ogółem w 2021 roku przekazano 338 862,28 kg żywności o wartości 2 
405 819,05 zł .
XII. Zadanie realizowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Realizacja zadania odbywała się od 2 do 30 grudnia 2021 r. W ramach zrealizowanego zadania zostały osiągnięte wszystkie 
założone cele. Wsparcie w postaci żywności otrzymali mieszkańcy województwa podkarpackiego, znajdujący się w bardzo 
trudnej sytuacji życiowej, borykający się z problemem głodu i niedożywienia. Była to grupa ok. 8 000 osób. Zadanie realizowane 
było na terenie woj. podkarpackiego – powiaty: Rzeszów, rzeszowski, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, 
krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, przeworski, sanocki, strzyżowski.
XIII. Zorganizowano piknik rodzinny z okazji dnia dziecka – 1 czerwca w Rzeszowie. W pikniku uczestniczyło ok. 150 osób – 
dzieci i opiekunowie. 
W Rzeszowie 6 czerwca zorganizowano event dla dzieci – festiwal kolorów, w którym uczestniczyło ponad 100 dzieci oraz ich 
opiekunowie.
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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)

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

40000

160

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Przeciwdziałanie problemom niedożywienia 
poprzez walkę z marnotrawstwem żywności i jej 
rozdział wśród podopiecznych organizacji 
charytatywnych i innych instytucji działających 
w zakresie pomocy społecznej w województwie 
podkarpackim. Zagospodarowywanie nadwyżek 
żywności i przekazywanie jej osobom 
potrzebującym wsparcia, szczególnie osobom o 
najniższych dochodach, rodzinom 
wielodzietnym, osobom bezrobotnym, 
bezdomnym, zagrożonym bezdomnością i 
deprywacją materialną. Stała współpraca z siecią 
organizacji i instytucji działających w zakresie 
pomocy społecznej. docieranie z żywnością do 
osób starszych, samotnych, żyjących na granicy 
ubóstwa.

91.33.Z 2 314,30 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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Ochrona i promocja zdrowia, w tym edukacja w 
zakresie profilaktyki żywieniowej, prowadzenie 
kampanii na rzecz profilaktyki prozdrowotnej, 
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, 
niwelowanie złych nawyków, szczególnie wśród 
żywieniowych, które mogą prowadzić do 
zachorowań szczególnie wśród dzieci i 
młodzieży. Prowadzenie działań zmierzających 
do wyeliminowania niezdrowej żywności z 
codziennej diety, uświadomienie społeczeństwu 
złego wpływu na organizm żywności z fast food i 
innej. Promowanie racjonalnego odżywiania, 
tradycyjnej kuchni i potraw oraz posiłków 
przygotowywanych w oparciu o diety 
adekwatne dla poszczególnych grup wiekowych 
i zróżnicowanych pod względem 
zapotrzebowania kalorycznego.

91.33.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych 
patologią poprzez aktywną promocję i 
organizację wolontariatu. Organizowanie 
zbiórek żywności na terenie sklepów, sieci 
handlowych i innych placówek z przeznaczeniem 
zebranej żywności na rzecz osób potrzebujących. 
Podczas zbiórek współpracujemy z 
wolontariuszami (zwłaszcza młodzież szkolna), 
którzy stoją w sklepach i zachęcają kupujących 
do podzielenia się żywnością. Wolontariusze 
rozdają ulotki i informują o celu zbiórki i 
przeznaczeniu zebranych artykułów 
spożywczych. Wolontariusze również pomagają 
przy pakowaniu, sortowaniu, liczeniu i 
dystrybucji żywności.

91.22.Z 0,00 zł
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2 314,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 58 200,00 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 435 988,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 376 460,38 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 59 527,79 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 315 946,08 zł

2.4. Z innych źródeł 59 527,79 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 2 314,30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

58 200,00 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

4 745,00 zł

15 307 261,07 zł

3 940,01 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-06 11



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 642 815,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 15 247 237,33 zł 2 314,30 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

14 733 645,37 zł 2 314,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

512 702,41 zł

889,55 zł 0,00 zł

1 Przechowywanie i magazynowanie żywności 2 314,30 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

8 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)

7,00 etatów

2 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

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

5 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 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 303 451,49 zł

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

303 451,49 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)  

2 528,76 zł

6 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

1 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

288 514,13 zł

288 514,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 937,36 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 303 451,49 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)

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

1 Pomoc żywnościowa dla 
mieszkańców Rzeszowa

Celem projektu było łagodzenie 
skutków ubóstwa wśród 
mieszkańców Rzeszowa oraz 
umożliwienie osobom 
najuboższym wyjścia z trudnej 
sytuacji życiowej poprzez 
dostarczanie żywności. Ponadto 
podniesienie poziomu 
efektywności oraz jakości 
działań organizacji zajmujących 
się realizacją programu pomocy 
żywnościowej na rzecz osób 
najuboższych oraz zwiększenie 
skuteczności współpracy 
organizacji pozarządowych z 
samorządem w zakresie 
pomocy żywnościowej 
najuboższym mieszkańcom 
Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów 50 000,00 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

6 849,73 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)

2 Pomoc żywnościowa dla 
mieszkańców Podkarpacia

Wsparcie w postaci żywności 
dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańcy województwa 
podkarpackiego, znajdujący się 
w bardzo trudnej sytuacji 
życiowej, borykający się z 
problemem głodu i 
niedożywienia. Była to grupa 
ok. 8 000 osób.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego - Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie

8 200,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Instytut Ekonomii Społecznej

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 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

Daniel Jakubowski - Prezes Zarządu
Beata Nowicka - Sekretarz Zarządu
Jacek Mazur - Członek Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-06
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