
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina CIECHANÓW

Powiat CIECHANOWSKI

Ulica ŚMIECIŃSKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość CIECHANÓW Kod pocztowy 06-400 Poczta CIECHANÓW Nr telefonu 502280777

Nr faksu E-mail biuro@bzciechanow.pl Strona www www.bzciechanow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-04-23

2013-07-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14234918400000 6. Numer KRS 0000354971

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

Dorota Jezierska Prezeska Zarządu TAK

Przemysław Adam Bartczak Wiceprezes Zarządu TAK

Irena Zembrzuska Wiceprezes Zarządu 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

Katarzyna Stawicka Członkini Rady Fundacji TAK

Zofia Brzezińska Członkini Rady Fundacji TAK

Paweł Artur Krystkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Kolasa Członek Rady Fundacji TAK

"BANK ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności 
społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia 
najuboższych grup społecznych, niedopuszczenia do marnotrawstwa 
żywności oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego 
na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego 
rozwoju osobowego każdego człowieka.
a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej 
żywności;
b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w 
rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym oraz patologią;;
c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności 
opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, 
bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w 
trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz 
patologią;
d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, 
postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami 
terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi 
w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;
f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup 
społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego 
wsparcia;
g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i 
społecznego;
h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań 
rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie 
rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;
i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w 
szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, 
uzależnieniem i przestępczością;
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
k) promocja ochrony środowiska naturalnego;
l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych 
społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, 
przemocy;
m) promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, 
podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
n) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
o) promocja i rozwój wolontariatu

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Zadania swoje Fundacja realizuje przez:
a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i 
marnotrawionej;
b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i 
inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;
c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów 
działania Fundacji;
d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na 
realizację i popularyzacje celów Fundacji;
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji 
rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu 
pomocy społecznej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia
f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej 
instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;
g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z 
celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;
h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i 
inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji 
rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu 
pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, 
organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele 
Fundacji;
2. działalności edukacyjnej i oświatowej,
3. działalności wydawniczej dotyczącej celów działania Fundacji;
4. działalności charytatywnej
i) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej dla 
dzieci i młodzieży, a w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
którym rodzice nie zapewniają 
opieki;
j) pomoc rodzinom dotkniętym patologiami wynikającymi z uzależnień
(alkohol, narkotyki, przemoc) wspomaganie rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne,
k) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla 
celów Fundacji;
l) organizowanie pomocy materialnej, prawnej i psychologicznej,
m) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
n) reprezentowanie rodzin dysfunkcyjnych wobec władz publicznych i 
innych podmiotów, zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osób 
potrzebujących pomocy i wsparcia,
o) organizowanie akcji promocyjnych,
p) zabieganie o środki finansowe na działalność Fundacji,
r) organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej, spotkań, odczytów 
i dyskusji,
s) wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
t) prowadzenie szkoleń dla osób pracujących z rodzinami wykluczonymi 
społecznie,
u) opracowanie i realizacja programów zgodnych z celami Fundacji,
w) rozwijanie dialogu społecznego, włączanie partnerów społecznych do 
działań związanych 
z celami statutowymi,
z)organizowanie i prowadzenie okazjonalnych akcji finansujących 
działalność statutową Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Misją Banku Żywności w Ciechanowie jest ratowanie żywności, mogącej ulec zmarnowaniu oraz udzielanie pomocy 
żywnościowej osobom najuboższym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. W  rezultacie następuje zmniejszanie obszarów 
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niedożywienia, ubóstwa i deprywacji oraz ograniczenie ekologicznych strat w środowisku naturalnym, spowodowanych  przez 
marnowanie żywności.. 
Bank Żywności w Ciechanowie działa na terenie 7 powiatów, gdzie  stworzył system pozyskiwania, magazynowania i 
nieodpłatnego przekazywania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Północnego Mazowsza- dorosłych i dzieci- 
za pośrednictwem organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych. Odbierając żywności od producentów, rolników, ze 
sklepów wielkopowierzchniowych i hurtowni oraz z centrów dystrybucyjnych Bank Żywności zapobiega niepotrzebnej utylizacji i 
powstawaniu odpadów, zanieczyszczających środowisko naturalne.
Prowadząc naszą podstawową działalność statutową Bank Żywności przyczynia się do zmniejszania obszaru ubóstwa i 
niedożywienia w regionie oraz pełni ważną rolę w planie zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego. ( Agenda 
Zrównoważonego Rozwoju 2030, cele: 2,3, 12)
1. Ratowanie żywności
W roku 2020 w trakcie trwania pandemii Bank Żywności w Ciechanowie ani na chwilę nie zawiesił działalności i uratowaliśmy 
przed zmarnowaniem 864 485,6914 kg różnorodnych produktów spożywczych o wartości  9 755 604,21 PLN . Produkty 
pochodziły od 69 dostawców – głównie sieci handlowych  (Jeronimo Martins – Biedronki, Kaufland, Tesco, Carrefour, Stokrotka, 
Żabka, Netto) oraz producentów, m.in. McCormick, Mars, Primavega, Danone, Frito Lay, Maspex, Mondelez, Nestle, Pepsico, 
Unilever, Freshmail . Podjęliśmy też cotygodniowe odbiory mrożonych produktów z sieci KFC. Odebraliśmy ogółem 444 dostawy 
darowizn Pozyskana żywność trafiła do około 22 tysięcy osób potrzebujących.
W związku z wejściem w życie 18 września 2019 r. ustawy o zapobieganiu marnowaniu żywności, która zobowiązywała sklepy 
pow.400m2 do podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi  do końca marca 2020 r- podjęliśmy współpracę z kolejnym 
sklepami wielkopowierzchniowymi . Prowadziliśmy działania informacyjne i edukacyjne skierowane do producentów i 
dystrybutorów, mające na celu podniesienie świadomości na temat ekologicznych, ekonomicznych i społecznych skutków 
marnowania żywności oraz  kampanie edukacyjne w tym obszarze we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności  
  2. Realizacja POPŻ
Bank Żywności w Ciechanowie jest realizatorem Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Bank 
pełni funkcję organizacji partnerskiej regionalnej OPR .
PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej 
potrzebujących oraz przez realizację działań na rzecz włączenia społecznego  tych osób (Działań Towarzyszących).
W roku 2020 w ramach POPŻ przyjęliśmy do dystrybucji  1 061 418,80 kg artykułów spożywczych o wartości 4 840 946,41 PLN , 
a  przekazaliśmy do OPL  653 733, 34 kg o wartości 3 300 289,34 zł  Systematyczna pomoc żywnościowa trafiła do 19 630 osób.
Bank Żywności zobowiązany był do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących mających na celu w szczególności:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy 
żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
• wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Przy pomocy dwóch trenerek zatrudnionych w naszym banku oraz współpracy z ekspertem edukacji ekonomicznej i 
psychologiem przeprowadziliśmy  133 różnego rodzaju działania, w których wzięło udział   1537 osób, w formie:
• 70 warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i 
wykorzystania artykułów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów z paczki
• 42 warsztatów edukacji ekonomicznej- gospodarowania budżetem domowym oraz praw konsumenckich stacjonarnie i on-line
• 10 warsztatów on-line z psychologiem 
• 11 konsultacji indywidualnych on-line lub telefonicznych z psychologiem lub ekspertem edukacji ekonomicznej
Trenerki zatrudnione w Banku Żywności w Ciechanowie podnosiły swoje kompetencje uczestnicząc w programie „Kulinarnie 
Mocni”-edycja V- organizowanym przez firmę McCormick właściciela marki Kamis.
3. Rozwój infrastruktury do ratowania żywności
Bank Żywności w Ciechanowie jest właścicielem działki wraz budynkiem magazynowym o powierzchni całkowitej 504 m2  
Budynek został poddany remontowi generalnemu oraz rozbudowie i modernizacji w ramach zrealizowanego projektu 
sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n.” Modernizacja i rozbudowa 
magazynu Banku Żywności w Ciechanowie” .  Do budynku doprowadzono wodę i kanalizację oraz gaz i energię elektryczną. Plac 
przeładunkowy wykonano z kostki betonowej, przystosowanej do przeładunków samochodów dostawczych o tonażu 24 t oraz 
zbudowano doki przeładunkowe dla samochodów dostawczych  typu TIR i bus. Dobudowano halę z płyt prefabrykowanych o 
powierzchni 200 m2 i 26 listopada 2021 r otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Magazyn Banku Żywności w 
Ciechanowie posiada wszelkie wymagane zgody i zezwolenia.
Nasz magazyn wyposażony jest w trzy elektryczne i jeden ręczny wózek widłowy podnośnikowy do rozładunku dostaw oraz 
cztery ręczne wózki paletowe. Bank Żywności dotychczas był  posiadaczem dwóch samochodów do przewozu żywności: 12-
letniego samochodu dostawczego z agregatem chłodniczym Ford Transit do przewozu żywności wymagającej zachowania ciągu 
chłodniczego oraz samochodu Peugeot Partner, którym odbieraliśmy codzienne darowizny z sieci handlowych.
W 2020 roku podpisaliśmy trzecią umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 595 
500,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznych środków transportu do przewozu żywności wymagającej zachowania 
ciągu chłodniczego ( trzy samochody: izoterma i dwie chłodnie) oraz wyposażenia magazynu w komorę mroźniczą i chłodniczą.
Obecnie nasza flota liczy 5 samochodów o ładowności do 3,5 t.
4. Promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
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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)

Bank Żywności w Ciechanowie wziął udział w realizacji programu edukacji ekologicznej EkoMisja- nie marnuję! Edycja 1 i 2 , w 
których uczestniczyło 1500 uczniów z 18 szkół podstawowych.
Bank Żywności w Ciechanowie realizował 1 edycję EKO MI w placówkach w Ciechanowie: Szkole Podstawowej nr 3, nr 4, nr 5, nr 
7 z Oddziałami Integracyjnymi oraz SP STO oraz w SP w Grudusku, Karniewie, Gumowie, Ościsłowie i Regiminie. Druga edycja 
objęła SP w Gołyminie-Ośrodku, Sochocinie, Humięcinie, Nasielsku, Pułtusku, Glinojecku, Opinogórze Górnej, Nowym Mieście..
Program edukacyjny EkoMisja- nie marnuję!  - stanowił część projektu edukacji ekologicznej o tym samym tytule, realizowanego 
przez Federację Polskich Banków Żywności ze środków NFOŚiGW. Naszym zadaniem była rekrutacja szkół i działania edukacyjne 
zrealizowane przez edukatorów Banku Żywności w Ciechanowie. Edukator wprowadzał uczniów w zagadnienia ekologiczne oraz 
metodę projektową podczas 70 spotkań inicjujących oraz uczestniczył jako odbiorca rezultatów pracy uczniów podczas 120 h 
spotkań upowszechniających.. Efektem działań projektowych było powstanie  Szkolnych Klubów Niemarnowania -  szkolnych kół 
tematycznych w ramach zajęć szkolnych, realizowanych  przez nauczyciela, korzystającego z dostarczonych przez edukatora 
Boxów Edukacyjnych. SKN miał do wykonania 5 lekcji na podstawie wybranych scenariuszy oraz 5 dowolnych aktywności 
ekologicznych. Dzięki projektowi powstały m.in. ogródki przyszkolne, hodowle roślin przyprawowych, przedmioty z recyklingu, 
warsztaty kulinarne zero waste, dramy, filmy, pokazy mody z recyklingu, piosenki oraz banki kanapkowe ( szkolne jadłodzielnie)
5.  Działania podczas pandemii koronawirusa
Mimo trudnej sytuacji Bank Żywności w Ciechanowie od początku pandemii nieprzerwanie działał i realizował swoją misję. 
Każdego dnia pracownicy odbierają niesprzedaną, ale dobrą jakościowo żywność od producentów i ze sklepów, a następnie 
przekazują ją podopiecznym 110 organizacji pomocowych, z którymi współpracujemy.  Realizował również Program Operacyjny 
Pomocy Żywnościowej, który zapewnił zabezpieczenie żywnościowe osobom o niskich dochodach ( 1542,20 zł  osoba samotna i 
1161,60 zł osoba w rodzinie).
Kryzys epidemiologiczny zmienił pracę BŻ, sprawił, że pracy było więcej, niż dotychczas i miała ona inną formę Brakowało 
środków ochrony osobistej, na zakup trudno osiągalnych na rynku komercyjnym przyłbic, maseczek, rękawiczek nitrylowych oraz 
płynów dezynfekcyjnych musieliśmy pozyskać ponad 2000 złotych , zakupiliśmy je "po znajomości" Niestety, nie zostaliśmy 
uwzględnieni w obszarze pomocy społecznej, chociaż bez przerwy  pomagaliśmy ludziom potrzebującym. Z reguły sytuacje 
kryzysowe w pierwszej kolejności pogarszają warunki życia osób, które już wcześniej znajdowały się w trudnym położeniu – 
seniorzy, osoby chore, niepełnosprawne, samotne i bezdomne. BŻ docierał do nich wszystkich z pomocą żywnościową  w tym 
trudnym czasie. Naszym wsparciem objęliśmy także osoby przebywające w kwarantannie, które miały trudną sytuację 
finansową lub rodzinną i nikt inny nie mógł przyjść im z pomocą.  Wspierały nas w tym WOT, Straż Pożarna i Policja, 
Na wniosek OPS-ów z gminy Ciechanów, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek, Przasnysz przygotowaliśmy i przekazaliśmy paczki 
dla 102 osób przebywających w kwarantannie o łącznej wadze 774 kg.. Również do innych 200 osób chorych, które wcześniej 
korzystały z usług Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Dziennych Domów Pobytu została przekazana  żywność 
krótkoterminowa,. Pod hasłem Posiłki nadchodzą! Bank Żywności w Ciechanowie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie zorganizował akcję dostarczenia gotowych dań, pozyskanych od firmy Sokołów SA 
Chociaż liczba organizacji które otrzymywały pomoc z naszego banku przed i w czasie pandemii nie uległy większej zmianie (w 
2019 - 113 , w 2020- 110)  to popyt na żywność w trakcie pandemii znacznie wzrósł, przez co aby zebrać darowiznę, której 
starczy dla wszystkich podopiecznych Banku (których z dnia na dzień przybywało), trzeba było jeździć do większej liczby 
darczyńców niż dotychczas, co generowało znacznie wyższe koszty pozyskania żywności oraz dużo wyższy nakład pracy. Nie 
korzystaliśmy z pomocy naszych wolontariuszy ( głównie seniorów i młodzieży szkolnej) , aby nie narażać ich zdrowia.
Po raz pierwszy od początku istnienia BŻ nie odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, dzięki której tysiące osób mogły zapełnić 
świąteczne stoły. Z powodu pandemii doroczna Świąteczna Zbiórka Żywności miała inną formę niż dotychczas  - w sklepach nie 
było wolontariuszy, a produkty można było kupić i włożyć do oznakowanych koszy sklepowych. Dodatkowo został uruchomiony 
charytatywny sklep online, w którym darczyńcy mogli wpłacić dowolną kwotę i „kupić” w ten sposób wirtualne artykuły. W 2020
 roku zbiórka odbywała się po hasłem „Święta godne, a nie głodne”, bo ten szczególny czas każdy powinien móc spędzić w 
dobrej i spokojnej atmosferze, nie martwiąc się o tak podstawowe rzeczy jak jedzenie. Niestety zebrane produkty wystarczyły 
tylko dla części osób, którym pomaga nasz Bank Żywności. . Ze zbiórki zebranej na terenie Ciechanowa koordynator 
przygotowywał ok. 160 paczek (żywność ze względu na stan epidemiczny była pakowana w kartony i przekazywana do 
organizacji). Tonaż z całej zbiórki (stacjonarna i on-line) wyniósł 2697,69 kg. Paczki były dowiezione bezpośrednio do 4 
organizacji.
Bank Żywności w czasie dwóch przedświątecznych tygodni realizował wspólnie z Telewizją TVN  akcję „Pomagajmy sobie!” . 
Wsparła ona z jednej strony ciechanowskiego restauratora, który ugotował 650 dwudaniowych obiadów,  a Bank Żywności 
przekazał je dla najuboższych mieszkańców gminy Ciechanów i Opinogóra Górna. Dzięki tej akcji wiele z tych osób po raz 
pierwszy jadły obiad z restauracji.
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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

22500

111

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Pomoc żywnościowa dla osób i rodzin 
najuboższych, wsparcie osób zagrożonych 
marginalizacją, wykluczeniem społecznym i 
patologią. 
Wspieranie organizacji i instytucji pomocowych, 
zajmujących się opieką nad dziećmi, i młodzieżą, 
seniorami, osobami niepełnosprawnymi, 
samotnymi, bezrobotnym i w kryzysie 
bezdomności. 
Zorganizowanie systemu pozyskiwania, 
gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej 
żywności zagrożonej zmarnowaniem, 
niehandlowej, z krótkim terminem przydatności 
do spożycia. 
Działania promujące postawy niedopuszczania 
do marnotrastwa żywności, kierowane do 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży szkolnej oraz producentów żywności, 
dystrybutorów , hurtowników i rolników. 
Wypracowywanie reguł współpracy z 
administracją rządową, samorządową , 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prawnymi w zakresie zapobiegania 
marnowaniu żywności.
Proekologiczne działania edukacyjne mające na 
celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności 
oraz zasobów naturalnych, niezbędnych do jej 
wyprodukowania.

94.99.Z 7 919,10 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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 760 975,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 717 086,98 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 40 654,55 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 3 234,08 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Zapewnienie systematycznych dostaw 
artykułów spożywczych dla podopiecznych 
instytucji pomocy społecznej oraz 
organizacji pożytku publicznego na terenie 
województwa mazowieckiego poprzez 
transport darowizn żywności, , transport 
darowizn żywności do magazynu banku 
żywności od producentów, dystrybutorów i 
z centrów logistycznych na terenie całego 
kraju, transport artykułów spożywczych 
pomiędzy magazynami banków żywności, 
zrzeszonych w Federacji Polskich Banków 
Żywności ; transport żywności  w związku z 
realizacją zadań statutowych

88.99.Z 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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7 919,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 256 774,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10 454 005,98 zł

2.4. Z innych źródeł 42 275,93 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 7 919,10 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: 10 420 467,90 zł 7 919,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 376 281,20 zł 7 919,10 zł

1 pomoc żywnościowa 7 919,10 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

256 774,60 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

23 836,30 zł

10 428 556,98 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 612,70 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:  2021-10-08 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 340 805,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 203,55 zł

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

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

42 858,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

23,60 zł

0,00 zł

1 305,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

340 507,00 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.
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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)

6 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)

6,00 etatów

6 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

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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 281 185,09 zł

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

281 185,09 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)

4 859,20 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)  

1 143,64 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

259 181,09 zł

259 181,09 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22 004,00 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 281 185,09 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

5 169,00 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)

brak uwag

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 Sprawna sieć dystrybucji 
żywności na Północnym 
Mazowszu-

Pomoc żywnościowa- wsparcie 
ponadlokalnych systemów 
pozyskiwania, magazynowania i 
dystrybucji żywności dla 
najuboższych mieszkańców 
Mazowsza. Zapewnienie 
wsparcia żywnościowego dla 22 
000 najuboższych mieszkańców 
powiatów: ciechanowskiego, 
płońskiego, pułtuskiego, 
przasnyskiego, mławskiego, 
makowskiego i żuromińskiego

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

30 000,00 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

3 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Pomaganie na przetrwanie-
wsparcie żywnościowe w 
czasie pandemii

Zapewnienie pomocy 
żywnościowej osobom, które 
straciły pracę na skutek 
pandemii covid-19, wsparcie 
osób przebywających na 
kwarantannie, które nie mają 
pomocy od rodziny i potrzebują 
wsparcia instytucjonalnego, 
wspieranie osób 
niesamodzielnych, które przed 
pandemią korzystały z  usług 
ŚDS, Domów Dziennego Pobytu, 
Klubów Seniora, itp 
zamieszkujących na terenie 
Północnego Mazowsza.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

20 200,00 zł

3 Jedzenie jest dla ludzi-
sprawna sieć pomocy na 
Północnym Mazowszu

Rozwój i koordynacja 
stworzonego przez Bank 
Żywności w Ciechanowie w 
latach ubiegłych na terenie 7 
powiatów systemu 
pozyskiwania, magazynowania i 
nieodpłatnego przekazywania 
żywności dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
Północnego Mazowsza- 
dorosłych i dzieci oraz seniorów 
i osób dotkniętych 
niepełnosprawnością czy 
bezdomnością oraz 
wykluczeniem społecznym- za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych i instytucji 
pomocowych.

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

40 000,00 zł

4 Wsparcie żywnościowe  dla 
najuboższych mieszkańców 
Ciechanowa

Działanie skierowane do 
organizacji i instytucji 
pomocowych z terenu miasta 
Ciechanowa, grupę docelową 
stanowią najubożsi mieszkańcy 
miasta Ciechanów. Zadanie ma 
na celu prowadzenie aktywnej 
polityki społecznej i polega na 
pozyskiwaniu oraz dystrybucji 
bezpłatnej dla odbiorcy 
żywności.

Gmina Miejska Ciechanów 37 000,00 zł

5 Edukacja żywieniowa 
podstawą dobrego zdrowia

Organizacja działań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia 
poprzez stworzenie cyklu 5 
warsztatów kulinarno – 
dietetycznych dla mieszkańców 
miasta Ciechanowa..

Gmina Miejska Ciechanów 5 000,00 zł
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6 Bank Żywności nauczy 
każdego, jak nie marnować 
środowiska naturalnego

Zwiększenie poziomu 
świadomości ekologicznej i 
kształtowanie postaw 
ekologicznych wśród uczniów 
szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w mieście 
Ciechanowie, a pośrednio 
dotarcie do ich rodziców i 
rodzin poprzez działania 
edukacyjne, które uświadomią 
uczniom skalę problemu oraz 
sprzyjać będą budowaniu 
postaw proekologicznych i 
obywatelskich

Gmina Miejska Ciechanów 4 000,00 zł

7 Pomoc żywnościowa dla 
mieszkańców Mławy, 
aktywizacja, edukacja oraz 
inne ważne sprawy

Pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych osób 
i rodzin
Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 
aktywizację osób długotrwale 
korzystających z pomocy 
społecznej .Edukacja 
ekologiczna dzieci i młodzieży – 
lekcje niemarnowania żywności. 
Szerzenie idei wolontariatu 
zbiórkowego jako inkubatora 
postaw prospołecznych;
Odbiory żywności zagrożonej 
zmarnowaniem ze sklepów – 
zapobieganie utylizacji;

Miasto Mława 9 400,00 zł

8 Wsparcie żywnościowe dla 
najuboższych mieszkańców 
Gminy Baboszewo w okresie 
pandemii

Zapewnienie pomocy 
żywnościowej najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom 
gminy Baboszewo, udzielane za 
pośrednictwem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
okresie trwania pandemii 
koronawirusa oraz późniejszym. 
Ze względu na sytuację 
epidemiczną pomocą objęci byli 
 głównie seniorzy oraz osoby 
chore, z 
niepełnosprawnościami, czyli 
osoby z grup podwyższonego 
ryzyka oraz tracące pracę z 
powodu pandemii covid-19

Gmina Baboszewo 3 000,00 zł
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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

9 Wsparcie żywnościowe dla 
potrzebujących w okresie 
pandemii

Zapewnienie pomocy 
żywnościowej najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom 
gminy Opinogóra Górna,  
udzielane za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych w 
okresie trwania pandemii 
koronawirusa oraz późniejszym. 
Ze względu na sytuację 
epidemiczną pomocą objęci byli 
głównie seniorzy oraz osoby 
chore, z 
niepełnosprawnościami, czyli 
osoby z grup podwyższonego 
ryzyka oraz tracące pracę z 
powodu pandemii covid-19

Gmina Opinogóra Górna 3 000,00 zł

10 Wsparcie żywnościowe dla 
potrzebujących w okresie 
pandemii

Zapewnienie pomocy 
żywnościowej najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom 
miasta Płońska, udzielane za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych w okresie 
trwania pandemii koronawirusa 
oraz późniejszym. Ze względu 
na sytuację epidemiczną 
pomocą objęci byli głównie 
seniorzy oraz osoby chore, z 
niepełnosprawnościami, czyli 
osoby z grup podwyższonego 
ryzyka oraz tracące pracę z 
powodu pandemii covid-19

Miasto Płońsk 2 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-08 15



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

Dorota Jezierska-Prezeska Zarządu
Przemysław Adam Bartczak-
Wiceprezes Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-08
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