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Prezes Banku Żywności w Olsztynie

 Marek Borowski 
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Gdy zakładaliśmy Bank Żywności w Olsztynie, nikt nie myślał, że w ciągu 10 lat wpisze się on 
w działania pomocy społecznej, jako stały element systemu. 

Budowanie świadomości wśród partnerów – władz samorządowych, biznesu, organizacji pozarządowych 
– jaką rolę będzie spełniała nasza organizacja, nie było łatwe. Bardzo trudne było mówienie w samorządach, 
że podstawą działalności Banku Żywności jest zapobieganie zjawisku marnowania żywności, 
a dopiero później pomoc żywnościowa organizacjom, które zajmują się osobami ubogimi, nie radzącymi so-
bie ekonomicznie. Można powiedzieć, że w ciągu dziesięciu lat wykonaliśmy ogromną pracę u podstaw, która 
owocuje siecią organizacji pozarządowych współpracujących z Bankiem i realizującą programy dożywiania 
w naszym województwie. 

W ciągu tych dziesięciu lat, Bank Żywności przeszedł drogę od raczkującej organizacji pozarządowej do profe-
sjonalnej organizacji rozwiązującej problemy społeczne. Na początku mieliśmy trudności ze stałą siedzibą, magazy-
nem, sprzętem potrzebnym do realizacji naszych zamierzeń. Nigdy nie brakowało nam entuzjazmu, opty-
mizmu, chęci do działania i ludzi, którzy chcieli wesprzeć nasze pomysły. Początkowo zajęliśmy się budowaniem 
bazy, zespołu i partnerów zarówno tych, którzy darowali żywność, jak i tych, którzy potrzebowali tej żywności. 
Później skupiliśmy się na przygotowaniu naszej organizacji do profesjonalnych działań, następnie nad identy-
fi kacją potrzeb w naszym regionie i podjęliśmy się rozwiązywania najważniejszych z nich - tych które dotyczą 
niedożywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Od kilku lat ważną częścią naszych działań jest problem 
walki z niedożywieniem dzieci. Opracowana pod naszym kierunkiem strategia rozwiązania tego problemu stanowi 
jedną z podstawowych płaszczyzn naszego działania. Bank w obecnym czasie nie tylko pozyskuje żywność od pro-
ducentów, hurtowników, dystrybutorów i przekazuje ją na rzecz niedożywionych, ale prowadzi szereg programów, 
które edukują w zakresie prawidłowego odżywiania, niemarnowania, czy aktywizują osoby długotrwale bezrobot-
ne, dając wszystkim korzystającym szansę na lepszą przyszłość. 

Przedstawiam Państwu publikację, w której znajduje się raport, zawierający opis najważniejszych 
przedsięwzięć z życia Banku Żywności w Olsztynie: prezentacje realizowanych projektów, efekty pracy, 
historię powstania Banku Żywności, ciekawe zdarzenia, które miały miejsce podczas pracy, a także wypo-
wiedzi ludzi, którzy zetknęli się z naszą działalnością.

W ostatnich 10 latach wiele osób zaangażowało się w pracę i pomoc Bankowi Żywności w Olsztynie. Bez wolon-
tariatu nie udałaby się żadna zbiórka, bez wsparcia samorządów nie bylibyśmy w stanie sprawnie działać na 
rzecz potrzebujących, bez darczyńców nie mielibyśmy co przekazać osobom potrzebującym. 

Wszystkim dziękuję w imieniu własnym i korzystających z pomocy Banku Żywności. 
Zapraszam do zapoznania się z raportem.

Szanowni Państwo
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Misją Banków Żywności jest zapobieganie zjawisku 
marnowania żywności oraz ograniczenie niedożywienia. 
Jak ocenia Pan potrzebę istnienia Banków Żywności?

Żywność to podstawa życia. Dostarcza ona człowiekowi zarówno określonej ilości 
energii niezbędnej do naszego funkcjonowania, jak również składników, bez któ-
rych nie może nastąpić budowa, a następnie odbudowa ludzkiego organizmu oraz 
jego prawidłowe funkcjonowanie.
W XXI wieku trudno jest mówić o braku żywności w skali globalnej. Mamy nato-

miast niedoskonałości w jej dystrybucji. Część społeczności Świata i Polski ma nadmiar żywności, ale jest również 
znacząca grupa, której tej żywności brakuje. W domach tych pierwszych mamy często do czynienia z marnotraw-
stwem wynikającym z nadmiaru. Natomiast Ci, którym żywności brakuje, zarówno w aspekcie ilościowym jak 
i jakościowym, bywają okresowo lub permanentnie niedożywieni.
W tym kontekście dużego społecznego znaczenia nabierają Banki Żywności. To one swoim działaniem ratują ludz-
ką egzystencję, ograniczają groźne w skali społecznej skutki niedożywienia i niejednokrotnie przywracają wiarę 
w człowieka czy też wywołują uśmiech na twarzy.

Prof.dr hab. inż. Jerzy Borowski 
 Kierownik Katedry Żywienia Człowieka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Czy wiesz, że przeciętna dorosła osoba 
zjada rocznie tonę żywności?!
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Na świecie istnieje zjawisko głodu. 
W Polsce mówimy o niedożywieniu. Jakie działania powinniśmy podjąć, aby 
ograniczyć do minimum niedożywienie?

Czy wiesz, że przeciętna rodzina kupuje rocznie 4 tony 
żywności, z czego 30 % ulega zmarnowaniu?!

Wyżywienie człowieka jest warunkiem jego rozwoju, działalności i zdrowia. Szcze-
gólnie ważne jest właściwe odżywianie dzieci i młodzieży, których bilans energe-
tyczny musi być dodatni (dorośli mają bilans energetyczny zerowy).
Zjawisko głodu na świecie sięga 1 miliarda ludzi, co daje nam 1/6 populacji ludzi 
głodujących. Poza wyżej wspomnianym głodem energetycznym, 2 miliardy ludzi 
na świecie posiada ukryty głód. Objawia się on niedoborem składników takich jak: 
żelazo, witamina A, jod, cynk. Chociaż problem ten nie dotyczy głównie Europy, 

ważne jest abyśmy wiedzieli, że takie zjawiska mają miejsce. 
3 miliardy ludzi na świecie jest dotknięte niedożywieniem, w Polsce ponad 150 000 dzieci jest niedożywionych. 
Wynika to z braku spożycia pierwszego śniadania, czy ciepłego posiłku w ciągu dnia. Aby przeciwdziałać temu 
zjawisku należy podjąć następujące kroki: 
Pierwszym z nich jest rozwój programów dożywiania w Polsce, ze szczególnym naciskiem na dożywianie dzieci 
w szkołach. Pomysły możemy zapożyczać od krajów, które takie programy mają już wdrożone. Choćby USA, gdzie 
rząd sponsoruje kilkanaście programów dożywiania na rzecz różnych grup społecznych, w tym ludności ubogiej. 
Drugim moim pomysłem jest program Samozaopatrzenia, czyli Ogródków Żywieniowych. Miałby on polegać na 
zaopatrzeniu społeczeństwa z własnych upraw regionalnych. Projekt ten może być kłopotliwy ze względów kli-
matycznych, jednakże zawsze należy pamiętać o sezonowości owoców i warzyw, czy mleku, które jest dostępne 
przez cały rok. Trzecim i najważniejszym jest powszechna edukacja w zakresie zdrowego żywienia. Moim zdaniem 
powinna się ona rozpocząć już od przedszkola i trwać aż do studiów.
Niezbędny jest również rozwój badań w tym zakresie.

Prof. dr hab. Stanisław Berger 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

NAJCZĘŚCIEJ 

MARNOWANA 

ŻYWNOŚĆ
warzywa: 

ziemniaki i pomidory

jogurt, mleko

owoce (jabłka)

chleb

mięso, wędliny
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Misją Banku Żywności jest niemarnowanie jedzenia i wykorzystanie go na rzecz 
osób potrzebujących. Czy w życiu codziennym zwraca Pani uwagę na niemarno-
wanie żywności i racjonalne zakupy? Jakich rad mogłaby Pani udzielić osobom 
robiącym zakupy?

Zaplanuj zakupy!

W ten sposób unikniesz wielu niepotrzebnych artykułów spożywczych w Twojej kuchni, a nie zapomnisz 
o tych, których właśnie potrzebujesz. 

1. Zaplanuj posiłki – jeżeli kupujesz w dużych sklepach, to na tydzień, jeżeli w małych – na 2-3 dni

2. Sprawdź, czy posiadasz składniki do przygotowania potraw

3. Sprawdź datę przydatności do spożycia posiadanych produktów 

4. Sporządź listę zakupów

Marnując żywność – marnujesz energię oraz zanieczyszczasz środowisko

Energia. Wytworzenie każdego bochenka chleba, torebki makaronu czy słoika dżemu oznacza konkretne ilo-
ści energii zużytych w procesie produkcyjnym. Wyrzucenie do śmietnika niepotrzebnej żywności oznacza nie 
tylko bezpośrednie straty materialne – to także bezsensowne marnotrawstwo prądu.

Klimat. Energochłonna produkcja żywności a tym bardziej jej marnowanie - przyśpiesza zmiany klimatyczne 
(około 20% produkcji gazów cieplarnianych wiąże się z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowy-
waniem żywności).

Woda. Marnowanie żywności – to marnowanie wody (kilogram wyrzuconej wołowiny oznacza zmarnowanie 
30 tysięcy litrów wody użytych na jej wyprodukowanie). Marnowanie żywności w naszym kraju, będzie tylko 
pogłębiać problem susz, zapewnieniem wody do konsumpcji i gospodarki. 

Istnienie takich organizacji jak Bank Żywności jest niezmiernie ważne. 
To właśnie dzięki niemu marnowanej żywności jest znacznie mniej.
Moim zdaniem głównym działaniem jakie trzeba podjąć jest promocja kam-
panii, które miałyby uświadomić o problemie marnowania żywności i sposo-
bach radzenia sobie z tym zjawiskiem. Ważne są racjonalne zakupy, czyli ku-

powanie tego, co aktualnie jest mi potrzebne. Dlatego nie należy iść na zakupy, kiedy jest się głodnym. Przyczyna 
jest prosta: mamy ochotę na wszystko!
Zanim wyjdziemy z domu powinniśmy zrobić sobie listę zakupów, której będziemy się trzymać. Zwracajmy uwagę 
na termin przydatności do spożycia produktu i wybierajmy te, z długimi terminami. Zakupy takie muszą być oczy-
wiście odpowiednio przechowywane w domu.
Należy zwracać uwagę społeczności, przedsiębiorcom z branży spożywczej, że produkty z bliskim terminem spoży-
cia zawsze można oddać do Banku. W ten sposób zapobiegniemy jej marnowaniu.

Elżbieta Bronakowska 
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Czy wiesz, że można racjonalnie robić zakupy, redukując ilość 
marnowanej żywności i oszczędzając pieniądze?!



7

Przyczyny marnowania żywności:

Indywidualnych konsumentów:
• mała świadomość skali marnowania żywności, brak programów edukacyjnych.
• złe porcjowanie żywności przy przygotowywaniu posiłków.
• brak racjonalnego przyrządzania posiłków (wykorzystywanie tych samych składników do różnych dań).
• brak świadomości, jak właściwie przechowywać żywność.
• nieracjonalne zakupy (brak planowania zakupów).
• zbyt duże zakupy.
• przegapienie terminu przydatności do spożycia.
• złe przechowywanie.
• żywność jest łatwiej dostępna.

Branżę spożywczą:
• zbyt duża produkcja żywności
• zmiany technologiczne przy produkcji
• wadliwe opakowania
• złe przechowywanie (niezachowanie łańcucha bezpieczeństwa)
• trudny do przewidzenia popyt na produkty łatwo psujące się (mięso, nabiał, owoce i warzywa)
• niekorzystne przepisy podatkowe dla dystrybutorów żywności. 
• nieznajomość organizacji lokalnych i ogólnopolskich zajmujących się odbiorem żywności pełnowartościowej 
   a kierowanej niepotrzebnie do utylizacji – takimi organizacjami są Banki Żywności
• rachunek ekonomiczny

 
Efekt: Utylizacja żywności na skalę masową przez producentów i dystrybutorów żywności

Czy wiesz, że na świecie produkowana jest taka ilość 
żywności, że nikt nie powinien być głodny?!

STOPSTOP  

marnowaniu 
marnowaniu 

żywności
żywności
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Panie Adamie, jest Pan osobą, która od początku działań wspierała 
powstanie Banków Żywności w Olsztynie. Jego misją jest przeciwdzia-
łanie marnowaniu żywności oraz pomoc osobom niedożywionym. Jak 
z perspektywy 10 lat ocenia Pan potrzebę istnienia Banków Żywności?

Idea Banku Żywności opiera się na prostych założeniach: ograniczenie niedożywienia poprzez racjonalne 
zagospodarowanie nadwyżek żywności oraz zapobieganie zjawisku jej marnowania. Wszystkie działania po-
dejmowane przez Bank u swych fundamentów posiadają te właśnie cele. Wiąże się to bezpośrednio z niesie-
niem pomocy najbardziej potrzebującym. 

Zgodnie ze strategią Banku Żywności na lata 2006 - 2010 
Jesteśmy organizacją profesjonalną i apolityczną, działającą na przejrzystych zasadach. Naszym celem jest:

• zapobieganie marnowaniu żywności oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie,
• wykorzystanie pozyskanej żywności na rzecz osób potrzebujących za pośrednictwem organizacji i instytucji 
 wspierających te osoby.

Naszą dewizą jest szybka reakcja i działanie zaspokajające potrzeby odbiorców i darczyńców. Budujemy 
zasady współpracy z organizacjami o charakterze lokalnym, które przeciwdziałają niedożywieniu, tworzymy 
sieć, która trwale wpisuje się w system pomocy społecznej. 

Nadrzędną wartością Banku Żywności jest zachowanie godności człowieka.

Przede wszystkim należy nadmienić, iż udało się pokonać wszystkie kłopoty admi-
nistracyjne związane z powstawaniem Banku Żywności w Olsztynie. Idea powoła-
nia do życia tej instytucji jest słuszna. Wierzę w jej powodzenie. Jest on niezwykle 
ważnym elementem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialne-

go, wrażliwego i otwartego na potrzeby innych. Dzięki Bankowi Żywności zapobiegamy marnotrawstwu różnych 
produktów żywnościowych.

Instytucja działa jako organizacja charytatywna i pożytku publicznego, w jej misji mieści się założenie bezin-
teresownej pracy na rzecz warstw społecznych potrzebujących wsparcia. Mówimy tu o pomocy nie tylko doraźnej, 
w przypadku wypadków losowych, ale również permanentnej trosce o drugiego człowieka.

Adam Sierzputowski
wieloletni samorządowiec – wójt, starosta

Misja Banku Żywności w Olsztynie 
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Idea Banków Żywności narodziła się w głowie emerytowanego amerykańskiego biznesmena Johna van 
Hengela pod koniec lat 60. John van Hengel po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wo-
lontariusz w lokalnej organizacji pomocy najuboższym w Phoenix w Arizonie. Podczas swoich działań zauwa-
żył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność wyrzucając produkty, których termin ważności dobiegał 
końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich 
jadłodajni.

Jego działalność przybrała taką skalę, że zostały przekroczone możliwości ośrodków dożywiania. Posta-
nowił, zatem założyć centralny punkt składowania żywności. W 1967 roku powstał pierwszy na świecie Bank 
Żywności - Bank Żywności Św. Maryi. Pomysł byłego biznesmena szybko znalazł naśladowców. W latach 70 
w wielu miastach Ameryki zaczęły powstawać Banki Żywności. Obecnie sieć Banków w USA liczy ponad 215 
takich organizacji.

Dzięki innowacyjnemu pomysłowi i inicjatywie Johna van Hengela, amerykańska sieć Banków Żywności 
- America’s Second Harvest - jest obecnie największą dobroczynną organizacją zajmującą się problemem nie-
dożywienia w Stanach Zjednoczonych. Rozdziela ponad 800 tysięcy ton żywności rocznie.

Geneza idei Banków Żywności 

Początki Banków Żywności w Europie

Na początku lat 80 doświadczenia amerykańskie znalazły swoich naśladowców we Francji, z inspiracji 
Cecylii Bigo, Bernard Dandrela powstała sieć francuskich Banków Żywności. Obecnie we Francji jest ich już ich 
79. Idea Banków Żywności szybko rozprzestrzeniła się na kraje Europy Zachodniej i obecnie Europy Wschodniej, 
aktualnie funkcjonuje 232 Banków Żywności w 16 krajach. Przekazują one żywność na rzecz 4,7 miliona osób

Z czasem krajowe federacje powołały do życia Europejską Federację Banków Żywności, w skład której 
wchodzą Banki Żywności z poszczególnych krajów.

Wysokie efekty działalności oraz szeroka akceptacja społeczno-ekonomiczna, sprzyjały decyzjom rządo-
wym o zasileniu Banków z państwowych rezerw żywności oraz nadwyżek produkowanych w krajach Unii 
Europejskiej. Decyzja ta zwiększyła możliwości wspierania przez zachodnioeuropejskie Banki Żywności ludzi 
głodnych lub niedożywionych. Aktualnie wielkość tego wsparcia wynosi około 180 000 ton żywności rocznie, 
co równa się ekwiwalentowi około 360 milionów posiłków.

 

John van Hengel
twórca Banków Żywności w  Stanach
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 Banki Żywności w Polsce

1993 rok datuje się zainteresowaniem formułą działania Banków Żywności w Polsce. Z inicjatywy Jacka 
Kuronia przy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” powstaje w Warszawie pierwszy „Bank Żywności SOS”. W latach 
1993 - 95 powstają kolejne banki w Jaworze, Łodzi i Pile a następnie w Krakowie, Koninie, Lesznie.

 W 1997 sieć polskich Banków Żywności tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Obecnie Federacja 
zrzesza 27 Banków Żywności. Zadaniem Federacji jest promocja idei Banków Żywności, reprezentowanie ich 
oraz koordynacja działań na poziomie ogólnopolskim.

Proces tworzenia się Banków Żywności w różnych rejonach Polski jest ciągły i odznacza się ogromną dyna-
miką. Świadczą o tym nowe siedziby Banków Żywności w wielu miastach Polski, a także ich działania podej-
mowane w licznych projektach.

Federacja Polskich Banków Żywności aktywnie współpracuje również z Bankami Żywności, które nie są 
jeszcze zrzeszone w Federacji. Dzięki wsparciu, niezrzeszone Banki Żywności mogą w szybkim tempie osiągnąć 
europejskie standardy działania i wstąpić w poczet członków Federacji.

BŻ zrzeszone w Federacji

BŻ współpracujące 
z Federacją

magazyn BŻ w Olsztynie
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Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją utworzoną w sierpniu 2000 r. na wzór podobnie działających 
placówek w Polsce. Powołały go do życia trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” 
z gminy Jonkowo, Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego oraz Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka” (wystąpiło ze związku w 2007 roku). Od 2007 roku członkiem Banku Żywności jest 
„Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus” w Korszach”. 

Głównym celem działania naszej organizacji jest organizowanie systemu bezpłatnego pozyskiwania, gro-
madzenia a następnie bezpłatnej dystrybucji żywności. Bank Żywności pozyskuje wyłącznie artykuły nadające 
się do spożycia. Koszty działalności pokrywane są z dotacji, darowizn oraz składek. Działając na polu pomocy 
społecznej nie udzielamy bezpośrednio wsparcia osobom czy rodzinom ubogim, lecz wspomagamy organi-
zacje zajmujące się dożywianiem osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób 
będących w trudnej sytuacji życiowej, a także zapobiegamy marnowaniu żywności.

Bank Żywności w Olsztynie, obok funkcji społecznej i ekonomicznej, spełnia funkcje edukacyjne i eko-
logiczne, ucząc, zwłaszcza młode pokolenie, wrażliwości na los drugiego człowieka, aktywności na rzecz 
innych.

Działalność Banku w istotny sposób wpływa na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób potrzebujących, 
przyczynia się do pobudzenia ofi arności i gospodarności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez 
różne formy pracy wolontariatu uwrażliwia młodzież na potrzeby innych ludzi i uczy podejmowania działań 
społecznych.

Nawiązujemy stałą współpracę z producentami żywności w naszym regionie i współpracujemy z dużymi 
fi rmami przetwórstwa spożywczego, które wspierają inne Banki w kraju.

Obecnie nasz Bank jest profesjonalną organizacją, w pełni przygotowaną do obrotu żywnością, zgodnie 
ze wszystkimi procedurami sanitarnymi i innymi przepisami. Przez dziesięć lat zbudowaliśmy zaplecze tech-
niczne: posiadamy w pełni wyposażony magazyn, samochody dostawcze, wózki podnośnikowe samojezdne, 
powierzchnię chłodniczą i mroźniczą potrzebną do realizacji programów. Posiadamy wdrożony system HACCP 
i dedykowany system ISO. W tych latach realizowaliśmy strategię rozwoju Banku Żywności oraz przygotowa-
liśmy kompleksową diagnozę sytuacji niedożywienia dzieci w województwie warmińsko – mazurskim, na 
podstawie której opracowana została, pod naszym kierunkiem, strategia rozwiązania tego problemu. Bank 
Żywności w Olsztynie nie tylko pomaga żywnościowo, ale również edukuje w zakresie prawidłowego odżywia-
nia i niemarnowania żywności. Dodatkowo aktywizujemy zawodowo osoby długotrwale bezrobotne - ponad 
30 osób przeszło przeszkolenie zawodowe i obecnie pracuje na wolnym rynku pracy. 

Działania Banku Żywności wpisały się na stałe w system pomocy społecznej w województwie 
warmińsko - mazurskim

Historia powstania Banku Żywności 
w Olsztynie
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Kalendarium
2000 rok
• Powstanie Warmińsko-Mazurskiego Banku Żywności 
• Wybór pierwszych władz Banku Żywności 
• Organizacja pierwszej zbiórki (wrzesień)
• Pozyskanie 33 ton żywności w ciągu 4 miesięcy

2001 rok
• Zorganizowanie pierwszej zbiórki regionalnej (28 ton jedzenia)
• Bank przyjęty w poczet Federacji Polskich Banków Żywności
• Podsumowanie 1 roku działań – 218 ton żywności na rzecz potrzebujących
• Bank Żywności wśród laureatów nagrody Głównej Konkursu Pro Publico Bono, przyznanej 
 członkom Federacji Polskich Banków Zywności

2002 rok
• Bank Żywności w Olsztynie organizatorem ogólnopolskiej konferencji pt. „Współdziałanie podmiotów 
 życia społeczno-ekonomicznego, a skuteczność przygotowań do procesu integracji europejskiej”

• Organizacja pierwszych Mistrzostw Polski Bankowców w grze w kręgle
• Prezes Banku Żywności w Olsztynie – Marek Borowski zostaje prezesem Federacji Polskich Banków Żywności

2003 rok
• Realizacja pierwszego programu zagospodarowania nadwyżek krajowych na rzecz najuboższych mieszkańców
• Utworzenie sieci ponad 100 organizacji partnerskich na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego w celu 

walki z niedożywieniem
• Wyremontowanie siedziby przy ul. Artyleryjskiej 17

2004 rok
• Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, realizacja w Polsce, po raz pierwszy, Europejskiego Programu
 PAED na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców

• Realizacja, po raz pierwszy, programu „Podziel się Posiłkiem”
• Walne Zebranie Banku Żywności w Olsztynie - wybór władz 
• Prezes Banku Marek Borowski otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia 
 w dziedzinie pomocy społecznej

• Podjęcie działań w ramach wspólnego programu z samorządem województwa warmińsko – mazurskiego 
 na rzecz najuboższych mieszkańców Warmii i Mazur - Program przyjęty przez Samorząd na lata 2004-2006 

2005 rok
• Rozpoczęcie programu skierowanego do szkół „Napełniamy Talerzyk”
• Wdrożenie systemów ISO i HACCP
• Uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz zmiana nazwy na Bank Żywności w Olsztynie
• Organizacja konferencji nt. „Problem niedożywienia a marnowanie żywności”
• Organizacja II Mistrzostw Polski Bankowców w grze w kręgle
• Wizyta w Brukseli Rzymie, Paryżu, Strasburgu przedstawicieli Banków Żywności
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2006 rok
• Wypracowanie i przyjęcie strategii działań na lata 2006–2010
• Wybory Komisji Rewizyjnej w nowym składzie
• Organizacja I Wigilii na Starym Mieście w Olsztynie
• Przyjazd TIR-a programu Podziel się Posiłkiem - piknik rodzinny „ Nie marnujemy zywności”
• Przeprowadzenie konkursu na najlepszą organizację współpracująca z BŻO i realizująca program PEAD”
• Przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotografi cznego „My nie marnujemy żywnośći”
• Wydanie dwóch publikacji: „ABC przechowywania żywności”, „60 pysznych przepisów czyli smaczne 
 zdrowe i pożywne posiłki przygotowane z produktów pochodzących z Banku Żywności”

2007 rok
• Podjęcie kolejnej edycji programu z Samorządem Województwa na rzecz najuboższych mieszkańców 
 Warmii i Mazur na lata 2007 – 2009

• Organizacja konferencji nt. „Wspólnie na rzecz walki z ubóstwem”
• Organizacja koncertu na rzecz walki z niedożywieniem „Grupa Mozarta”
• Przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotografi cznego „Żywność darem życia – nie marnujmy jej”
• Przeprowadzenie konkursu na najlepszą organizację współpracująca z BŻO i realizująca program PEAD”
• Organizacja II Spotkania Wigilijnego na Starym Mieście w Olsztynie z zespołem „Dzieci z brodą”
• Wizyta przedstawiciela BŻO w Banku Żywności Św. Maryi („ST.Mary’s Food Bank” ) w Phoenix w Arizonie

2008 rok 
• Podpisanie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie - Ograniczenia zjawiska 
 niedożywienia dzieci

• Organizacja kolejnej konferencji „Niedożywienie wśród dzieci istotnym problemem współczesnego świata”
• Diagnoza niedożywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim
• Organizacja Wigilii – podziękowania dla wolontariuszy z Mietkiem Szcześniakiem
• Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych w szkołach
• Wydanie dziecięcej książki kucharskiej 
• Przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotografi cznego „Dar ziemi – darem życia. Nie marnuję żywności”
• Przeprowadzenie akcji na terenie Olsztyna „Zdrowe i bezpieczne wakacje”

Rok 2009 
• Przygotowanie strategii walki z niedożywieniem dzieci w województwie warmińsko – mazurskim
• Tysięczna tona żywności uzyskana w zbiórce
• Organizacja konferencji „STOP – niedożywieniu dzieci”
• Organizacja Wigilii – podziękowania dla wolontariuszy z zespołem New Life’m 
• Udział w Wigilii – udział w I Warmińskim Jarmarku Świątecznym - Stare Miasto Olsztyn
• Przeprowadzenie szkoleń dotyczących przygotowania posiłków w szkołach 
• Przeprowadzenie konkursów plastycznego i fotografi cznego „Żywność to życie-szanuj ją należycie”
• Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych
• Marek Borowski członkiem Rady Pożytku Publicznego działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
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Bank Żywności w Olsztynie obchodzi piękny Jubileusz – 10-lecie działalności. Początki były trud-
ne, ale ludzie, którzy Bank zakładali, skupieni w organizacjach pozarządowych – m.in. 

w Stowarzyszeniu „Dzieciom Wiejskim” z gminy Jonkowo i Olsztyńskim Stowarzyszeniu Wsparcia Spo-
łecznego – po prostu wierzyli, że MOŻNA!

Przez wszystkie te lata, obecnie również, obowiązywały i obowiązują dwie żelazne zasady: non-
profi t, realizowana poprzez pozyskiwanie żywności oraz jej rozdził, a także zasada kierowania żywno-
ści do potrzebujących, poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem.

Bank Żywności w Olsztynie, na czele z Panem Prezesem Markiem Borowskim, organizował i orga-
nizuje liczne akcje, dzięki którym pomoc uzyskują najbardziej potrzebujący.

Ja wspomnę o jednej, którą zorganizowaliśmy wspólnie. Dotyczyła ona pomocy dla powodzian. 
Bank wygospodarował z nadwyżek programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii 
Europejskiej” 350 ton żywności, o wartości około miliona dwustu tysięcy złotych. Dary dla powodzian 
były zbierane również w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, a pieniądze od 
darczyńców wpływały na utworzone przeze mnie specjalne konto.

Dzięki naszym wspólnym działaniom powodzianie otrzymali pomoc rzeczową, a kilkaset dzieci 
mogło wypocząć na Warmii i Mazurach oraz otrzymały wyprawki szkolne i inne podarunki.

Jestem głęboko przekonany, że Bank Żywności w Olsztynie nadal będzie, w sposób wyjątkowo sku-
teczny, pomagać najbiedniejszym i wszystkim potrzebującym pomocy.

Serdecznie Państwu życzę, aby darczyńcy nigdy nie zawiedli!
Życzę Państwu i nam wszystkim kolejnych dziesięcioleci, tak udanej działalności Banku Żywności w Olszty-

nie, ponieważ jest ona niezwykle społecznie pożyteczna i potrzebna.

Szanowni Państwo

Marian Podziewski

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski
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Nowelizacja przepisów podatkowych pozwoliła na przekazywanie 
darowizn bez podatku VAT, ale tylko producentom żywności. 
Co można zrobić, aby to zwolnienie dotyczyło również dystrybutorów 
i importerów?

CODZIENNE POZYSKIWANIE ŻYWNOŚCI OD PRODUCENTÓW, HURTOWNIKÓW, DYSTRYBUTORÓW

Bank Żywności już od 10 lat pozyskuje żywność, jest to najważniejszy projekt zwią-
zany ściśle z realizacją naszej misji, czyli zapobieganiu marnowaniu żywności. Od 
początku działań nawiązane zostały kontakty nie tylko z dużymi przedsiębiorstwami 
z kraju, ale również z małymi, działającymi lokalnie. Dzięki temu każdego tygodnia Bank 
ma sposobność odbierać w pełni użytkowe produkty spożywcze, a także produkty z krótki-

mi terminami ważności, bądź w opakowaniach niespełniających wymogów. Taka żywność, choć objęta jest pojęciem 
„niehandlowej”, nadaje się w pełni do spożycia, gdyż produkt sam w sobie nie jest naruszony.

Od 1 stycznia 2009 roku zmieniły się przepisy dotyczące podatku VAT-u dla producentów żywności 
i podatku dochodowego od osób prawnych na darowizny żywności. Producent darujący żywność całkowicie 
zwolniony jest z podatku VAT, a wszystkie fi rmy darujące żywność mogą sobie całą wartość darowizny uznać 
jako koszt uzyskania przychodu. Zmiana przepisów przyczyniła się do zwiększenia darowanej żywności w po-
szczególnych latach. W 2008 roku organizacji udało się pozyskać 160 ton żywności, a w 2009 roku już 280 
ton. Spodziewamy się, ze w kolejnych latach wzrost darowizn będzie ewaluował. Bank Żywności w Olsztynie 
promując postawy przeciwdziałające marnowaniu żywności lub jej utylizacji, umożliwia darczyńcom sprawny 
i terminowy odbiór nadwyżek żywności. Warto podkreślić, że przez 10 lat działań Bank Żywności pozyskał 
w ramach tego programu ponad 2000 ton żywności. Produkty te zostały uratowane przed utylizacją i zostały 
wykorzystane jako pełnowartościowe do przygotowania 4 milionów posiłków. 

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r. wprowadziły długo oczekiwaną 
i  społecznie konieczną instytucję zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towa-
rów i  usług dla transakcji, których przedmiotem jest nieodpłatne przekazywanie pro-
duktów spożywczych przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
Niestety wprowadzona zmiana poprawiła sytuację tylko części potencjalnych dar-

czyńców. W dalszym ciągu nie jest jasne, jak na gruncie nowych regulacji VAT traktować darowiznę żywności 
dokonywaną przez podmiot inny, niż jej producent (np. przez dystrybutora, importera, hurtownika, detalistę). 
Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem przepisu ustawy o VAT, z opodatkowania VAT zwalnia się dostawę to-
warów, której przedmiotem są produkty spożywcze, przez producenta. Przepis odwołuje się zatem tylko do pro-
ducenta, ale już nie do innych podmiotów dokonujących przekazania produktów żywnościowych. Wprawdzie 
istnieją argumenty za uznaniem, iż omawiane zwolnienie dotyczy jakiegokolwiek producenta dokonującego nie-
odpłatnego przekazania produktów żywnościowych, jednak stanowisko władz skarbowych w tym zakresie jest 
niejednoznaczne. Teoretycznie także darczyńcy, którzy nie mają statusu producentów mogą nie płacić podatku 
VAT w oparciu o przepis art. 29 ust. 10 Ustawy o VAT niemniej jednak i ta możliwość nie została jednoznacznie 
potwierdzona.

Na szczęście życie pokazuje jednak, iż ten, kto naprawdę chce pomagać po prostu pomaga, nie patrząc na 
bariery administracyjne czy też podatkowe tworzone przez Państwo. Szkoda tylko, że państwo, które powinno 
zachęcać obywateli do wspomagania gorzej sytuowanych, nie jest w stanie sprawnie likwidować przeszkód to-
warzyszącym tym działaniom. 

Wojciech Śliż
doradca podatkowy, menadżer z PricewaterhouseCoopers
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W czasie, kiedy powstał Bank Żywności w Olsztynie, pełniła Pani funk-
cję wiceprezydenta miasta, odpowiedzialnego za pomoc społeczną. 
Jak z perspektywy lat ocenia Pani wsparcie dla tej inicjatywy, udzielane 
przez miasto?

ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI 

Od początku istnienia Banku Żywności, przed każdymi świętami Bożego Narodzenia, 
organizowana jest Świąteczna Zbiórka Żywności. Z uwagi na czas w jakim się ona odby-
wa, jest to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa 
w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Każdy może pomóc oraz stać się darczyńcą. 
Projekt ten ewoluował przez lata. Po dziesięciu latach działalności Banku, są organizo-

wane w ciągu roku 3- 4 zbiórki: Bożonarodzeniowa, Wielkanocna, we wrześniu, na początku roku szkolnego, oraz 
przed wakacjami (ukierunkowana jest na pomoc głównie dzieciom ). Dzięki tym przedsięwzięciom przez 10 lat 
Bank Żywności pozyskał 1000 ton żywności, tylko w roku 2009 udało się zebrać 110 ton żywności.

Idea zbiórki opiera się na zachęcaniu klientów sieci handlowych i mniejszych sklepów, do kupienia przynaj-
mniej jednego opakowania produktu więcej niż potrzebują, który następnie trafi a do koszyka Banku Żywności. 
Do produktów rekomendowanych należą te, które trudno jest uzyskać Bankowi w inny sposób lub są szczegól-
nie potrzebne między innymi: tłuszcze, konserwy mięsne i rybne, cukier, słodycze, dżemy, dania dla dzieci oraz 
dania gotowe. Do akcji tej włączone zostały instytucje ze wszystkich powiatów w naszym regionie. 

Efekty są widoczne. Mimo, że nasz region należy do najuboższych, mieszkańcy z chęcią uczestniczą w tym 
przedsięwzięciu. W 2009 roku wsparło nas 5 tysięcy wolontariuszy, którzy zbierali żywność w 400 sklepach, 
w ponad 100 miejscowościach w regionie. 

Patrząc z perspektywy lat i na rozwój programu, udało nam się stworzyć narzędzie do pomocy sąsiedzkiej. Na 
początku zbiórka organizowana była tylko w Olsztynie, już po pierwszym roku okazało się, ze potrzeby są tak duże, 
że nie jesteśmy w stanie ich zabezpieczyć. Po analizie sytuacji, jakie działania możemy podjąć, aby zwiększyć po-
moc w tak ważnym okresie przedświątecznym, postanowiliśmy podjąć akcję, która charakteryzowała się kilkoma 
elementami. Po pierwsze: angażowała lokalną społeczność wokół pomocy sąsiedzkiej, po drugie: gwarantowała, 
ze żywność zebrana w tej miejscowości zostanie przeznaczona na potrzeby lokalne, po trzecie: kilkukrotnie zwięk-
szyła się pomoc na rzecz osób potrzebujących

Swoistego rodzaju innowacją w tego typu akcji jest w ostatnich latach możliwość zakupów przez internet. 
Pomoc może być udzielona z własnego domu, poprzez dokonanie zakupów w sieci sklepów, które nawiązały 
współpracę z Bankami Żywności.

Bank Żywności w Olsztynie był oraz jest organizacją rozwijającą się bardzo dynamicz-
nie. Z biegiem czasu piął się w swych działaniach, co odzwierciedlają choćby zbiórki 
żywności. Z roku na rok ilość zebranej żywności zebranej zwiększa się. Wsparcie ze 
strony miasta staraliśmy się dawać możliwie jak największe, nie tylko poprzez uła-
twienia ze strony formalnej działalności Banku, ale także logistycznej, poprzez udo-

stępnianie Bankowi magazynów, którymi dysponowało miasto.
Sama bardzo wspieram działania Banku Żywności. Cechuje go świetna organizacja oraz dar zjednywania 

sobie ludzi. Jestem szczęśliwa, że udało mi się przyłożyć rękę do jego działalności nie tylko jako wiceprezydent, 
ale także jako osoba społeczna. Moje córki brały czynny udział w organizowanych zbiórkach.

Ewa Zakrzewska
lekarz, radna Rady Miasta Olsztyn
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Na co dzień zajmuje się Pan pomocą żywnościową na terenie 
gminy Korsze. Od 2 lat jest Pan członkiem zarządu Banku Żywności. 
Jak ocenia Pan potrzebę realizacji programu PEAED i jak wspiera on 
osoby najuboższe?

Program ten funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej już od 1987 roku. Jedną z organizacji 
realizujących założenia tego programu w Polsce jest Federacja Polskich Banków Żywności, 
a na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Bank Żywności w Olsztynie. Jest 
to największy program jaki realizuje Bank.
Umożliwia on przekazywanie organizacjom żywności, takiej jak: mąka, makaron, ka-

sza, płatki kukurydziane, musli, dania gotowe, kawa zbożowa, herbatniki, ser podpuszczkowy, ser topiony, mleko 
UHT, mleko w proszku, masło, cukier, dżem oraz syrop owocowy. Bank rozdysponowuje wyżej wymienione arty-
kuły organizacjom, które niosą pomoc potrzebującym.

Podstawowym założeniem programu jest udzielanie systematycznej, tj. comiesięcznej pomocy osobom po-
trzebującym. Produkty objęte programem (opakowania jednostkowe) są wyraźnie oznaczone napisem „Pomoc 
UE” Produkty te nie są przeznaczone na sprzedaż. 

W ramach tego programu od 2004 roku Bank Żywności rozdysponował już ok. 30 tys. ton o wartości blisko 100 
milionów złotych. Tylko w 2009 r. rozdysponowano na rzecz około 84 000 osób ponad 4700 ton żywności. Warto 
podkreślić, ze program jest realizowany w partnerstwie z Agencją Rynku Rolnego, która jest pośrednikiem pomię-
dzy Unią Europejską a Bankami Żywności. Program jest realizowany pod dużymi wymogami formalnymi, gdyż jest 
to bezzwrotna pomoc UE. Realizacja tak dużego programu jest wielkim przedsięwzięciem logistycznym. W jego 
ramach Bank Żywności w Olsztynie powiększył powierzchnie magazynowe. Uruchomiono 2 magazyny, 
w Olsztynie oraz Bartoszycach o łącznej powierzchni 1800m2. Bank dostarczał również żywność swoim transpor-
tem, by pomóc organizacjom nie posiadającym środków lokomocji. 

Dzięki realizacji programu corocznie, od 2004 roku, około 80-90 tys. osób w regionie może liczyć na stałe 
wsparcie w postaci żywności, która jest niezbędna do życia. 

Program PEAD jest bardzo sensowny i potrzebny. Wielkim pozytywem jest 
to, że z roku na rok zwiększa się asortyment artykułów, które możemy roz-
dysponować najbardziej potrzebującym. Na tą chwilę dostajemy 19 rodza-

jów artykułów, tak szeroki asortyment pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe oraz urozmaicić 
codzienną dietę. Patrząc na samych potrzebujących, pomoc ta stanowi poważny dodatek do budżetu domo-
wego rodzin nie radzących sobie. Program jest bardzo potrzebny i powinien być kontynuowany. 
Problem mogą tylko stanowić względy logistyczne. Mimo, iż docieramy do wielu potrzebujących na teranie 
gminy Korsze, nie są to wszyscy którym moglibyśmy pomóc. Dzieje się tak dlatego, że nie dysponujemy odpo-
wiednim transportem oraz zapleczem magazynowym. Mamy nadzieję zniwelować ten problem w przyszłości. 

Jan Zając
sekretarz Banku Żywności w Olsztynie, przewodniczący Stowarzyszenia „Krokus” w Korszach

EUROPEJSKI PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW UE (PEAD) 
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Od kilku lat fi rma Danone angażuje się w realizację programu Podziel się Posiłkiem. 
Co wg Pana powinniśmy zrobić, aby zwiększyć skuteczność w dożywianiu dzieci?

Zainicjowany w 2003 roku przez fi rmę Danone Sp. z o.o. ogólnopolski program społeczny 
Podziel się Posiłkiem. Od 2004 roku współorganizatorem programu jest Fundacja Polsat, 
partnerem strategicznym – Banki Żywności. Założeniem programu jest podjęcie inicjaty-
wy, której efektem końcowym będzie eliminacja niedożywienia wśród dzieci. Bank Żyw-
ności jest odpowiedzialny za zbiórki żywności pod hasłem „Podziel się Posiłkiem”.

Program jest odpowiedzią na walkę z niedożywieniem dzieci. Daje on dzieciom szansę na lepszy start w przy-
szłość. Dziecko niedożywione, nie może być w pełni przystosowane w środowisku fi zycznie, psychicznie oraz społecz-
nie. Często osiąga gorsze wyniki w nauce, gdyż nie jest w stanie się skupić. Wytykane przez rówieśników palcami nie 
potrafi  odnaleźć się w społeczeństwie. Niedożywienie w dzieciństwie niesie za sobą poważne konsekwencje.

Artykuły spożywcze zebrane podczas akcji są przekazywane instytucjom zajmującym się pomocą na rzecz dzieci. 
Z uwagi na fakt iż program jest skierowany do najmłodszych, jego inauguracja odbywa się na początku roku szkolnego.

Do akcji można włączyć się poprzez zakupienie produktu marki Danone z logiem „Podziel się Posiłkiem”. Tym 
sposobem połowa z uzyskanych w ten sposób funduszy będzie przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach. 
Kolejnym sposobem na pomoc, jest zakup artykułów spożywczych oraz przekazanie ich na wyznaczone w sklepie 
stoisko Banku Żywności. Ideą jest zebranie produktów o długotrwałym terminie przydatności do spożycia, by mo-
gły one pomóc w przyrządzaniu posiłków dla dzieci. Do takich produktów należą: olej, cukier, ryż, makaron, płatki 
śniadaniowe, odżywki dla dzieci, dżemy, soki, konserwy.

W ramach tego programu Bank Żywności w Olsztynie zebrał i rozdysponował od początku programu ponad 
150 ton żywności na rzecz dzieci. 

Dodatkowym elementem programu jest prowadzona Akademia Podziel się Posiłkiem. Jest to działanie, które 
zainicjowały Banki Żywności w celu jeszcze lepszej realizacji programu. Akademia jest odpowiedzią na podjęcie 
dodatkowej aktywności lokalnej. Polega ona na rozpoznaniu potrzeb w lokalnej szkole na temat niedożywienia 
dzieci, czyli diagnozie. Następnie zaplanowaniu działań oraz zaktywizowaniu wielu partnerów lokalnych na rzecz 
rozwiązania problemu. Program ten zaowocował powołaniem 54 koalicji, które rozwiązują problem niedożywienia 
w konkretnych miejscach. Bardzo ważne jest, ze koalicje trwają i rozwiązują problem niedożywienia dzieci 
w   danej szkole na stałe.

 

Danone wymyślił program Podziel się Posiłkiem w 2003 roku – wtedy tez miała miej-
sce pierwsza edycja programu. Główym celem – takim samym do dzisiaj – jest walka 
z niedożywieniem dzieci w Polsce oraz jego skutkami. Danone zaangażował się stra-
tegicznie właśnie w ten jeden problem społeczny, ponieważ ma kompetencje 
i doświadczenie w produkcji żywności, oraz ma w swoim DNA działanie odpowie-
dzialne społecznie. Ale nie wiemy wszystkiego i nie mamy możliwości zrobić wielu 
rzeczy, dlatego pracujemy z partnerami społecznymi – Fundacją POLSAT oraz Banka-
mi Żywności, które w iście partnerski sposób współtworzą z nami ten program już od 8 lat.

Aby zwiększyć skuteczność dożywiania dzieci, należy moim zdaniem zrobić trzy podstawowe rzeczy: a. mieć (wy-
pracować) lepszy system monitorowania problemu w skali kraju, b. znaleźć lepsza formułę współpracy miedzy rzą-
dem/samorządem, organizacjami pomagającymi i biznesem, c. aktywnie włączać, motywować ludzi, aby pomagali 
sobie sami, by konieczność pomocy zmniejszała się naturalnie.

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM

Przemysław Pohrybieniuk 
Członek Zarządu Danone, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych
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Pani Dyrektor, 
była Pani przy tworzeniu Banku Żywności w Olsztynie. 
Jak wspomina Pani początek działalności Banku?

Jest to autorski projekt Banku Żywności w Olsztynie. Jego istotą jest przekazywanie żyw-
ności w celu dożywienia jak największej ilości dzieci. Żywność z jest przeznaczona dla dzie-
ci, które są poza systemem dożywiania lub na przygotowanie dodatkowego posiłku. 
Ważnym punktem w programie jest dotarcie do szkół w celu edukacji na temat 
sposobów walki z niedożywieniem. Program ściśle łączy się z innymi programami 

realizowanym na rzecz dzieci: Podziel się Posiłkiem czy Akademią PsP.
W roku szkolnym 2007/2008 z programu skorzystało ok. 6 600 dzieci, a w roku 2009 Bank Żywności przekazał 

ponad 180 ton żywności wspierając tym samym 8 945 dzieci. Projekt ten cieszy się powodzeniem, dlatego też 
został uruchomiony dodatkowy program obejmujący okres wakacyjny i ferii zimowych. 

Jubileusz 10-lecia powstania Banku Żywności w Olsztynie budzi refl eksje. Proces utworzenia tego podmiotu po-
przedzony był kilkoma spotkaniami z organizacjami pozarządowymi w celu rozważenia możliwości powołania tej 
organizacji. Początkowo odbywały się one w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Na spotkaniach przed-
stawiciele zapraszanych organizacji prezentowali różne podejścia do tej propozycji. W tym okresie nie wszyscy 
widzieli potrzebę i zainteresowanie taką formą współpracy, był to początkowy okres budowania partnerstw w 
województwie. Niemniej dane będące w dyspozycji ROPS, wskazujące na bardzo duże problemy mieszkańców 
regionu w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych, rozproszenie działań w tym obszarze wielu podmiotów oraz jasne 
konkretne propozycje Pana Marka Borowskiego, wówczas przedstawiciela Fundacji Banków Żywności SOS w War-
szawie, pozwoliły na podjęcie deklaracji o współpracy kilku organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie „Centrum 
Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Jonkowie, Olsztyńskie Stowarzyszenie 
Wsparcia Społecznego).

Pierwsza zbiórka żywności, którą Bank przeprowadził jeszcze w 2000 roku pokazała jak trafną decyzją było 
utworzenie tego podmiotu. Podjęcie współpracy z mediami, życzliwość sklepów, aktywność wolontariuszy oraz 
bardzo dobra organizacja inicjatywy, pozwoliła na upowszechnienie informacji o roli Banku, zasadach jego funk-
cjonowania, formach dystrybucji żywności do najuboższych środowisk. Jestem przekonana, że właśnie jasne za-
sady, ogromne zaangażowanie organizatorów we wszystkich kolejnych latach, w tym przede wszystkim Pana 
Marka Borowskiego, przyczyniły się do ugruntowania pozycji tego podmiotu w naszym województwie.

Należy podkreślić, że zakres podejmowanych działań, przejrzyste zasady funkcjonowania, szczególna aktyw-
ność i otwartość na partnerstwo Banku Żywności w Olsztynie jest przykładem „dobrej praktyki”, który winien być 
upowszechniany i wykorzystywany do podejmowania kolejnych inicjatyw społecznych.

Wiesława Przybysz 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

AKCJA NAPEŁNIAMY TALERZYK
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Urząd Wojewódzki i wydział, którym Pani kieruje jest odpowiedzialny 
za realizację rządowego programu dożywiania dzieci.
 Jak ocenia Pani działania Banku Żywności w Olsztynie w zakresie 
dożywiania dzieci w czasie wolnym od szkoły?

Podjęcie wspólnych działań z gminami i organizacjami pozarządowymi w celu wy-
eliminowania niedożywienia dzieci w okresie wakacji.

Okres wakacyjny, jest szczególnie ważnym czasem w walce z niedożywieniem 
dzieci – w tym czasie dzieci są poza systemem dożywiania w szkołach. W ramach 
działań podjętych przez Bank Żywności w Olsztynie, został ogłoszony konkurs. Jego 

adresatami są organizacje, które działają na rzecz dzieci w okresie wakacji, między innymi prowadząc doży-
wianie. Zainteresowanie konkursem z roku na rok jest coraz większe. W 2008 roku Bank przekazał 11 672 kg 
do 31 organizacji, które objęły pomocą 8 104 dzieci. Już następnego roku zostało przekazane 64 025,10 kg 
żywności na rzecz 71 organizacji zajmujących się dożywianiem 8 274 dzieci, na półkoloniach, koloniach. 

Tak znaczny wzrost przekazanej żywności oraz dwukrotne zwiększenie się liczby współpracujących z Ban-
kiem organizacji, rokuje pozytywnie na dalszy rozwój tego typu przedsięwzięć. Pokazuje, iż problem niedo-
żywienia dzieci w wieku szkolnym jest równie ważny podczas trwania roku szkolnego, jak i podczas wakacji. 
Aby zwrócić uwagę społeczności na to zagadnienie, Bank Żywności w Olsztynie w 2008 roku zorganizował 
w maju specjalną zbiórkę pt. „Dorośli Dzieciom”. W ramach zbiórki udało się zebrać kolejne tony produktów 
żywnościowych. 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest przez wszystkie 
116 gmin naszego województwa. Wsparcie w ramach programu otrzymują wszyst-
kie osoby potrzebujące, przy czym najliczniejszą grupę świadczeniobiorców stanowią 
dzieci i młodzież. Główne cele programu to: poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu ży-
wienia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój bazy 

żywieniowej. Dożywianie dzieci i młodzieży prowadzone jest w szkołach. Problemy z realizacją tego zadania poja-
wiają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nie oznacza to, że pozostają bez pomocy, jednak zasiłek celowy na 
dożywianie nie zawsze gwarantuje, że rodzina zapewni dziecku pełnowartościowy posiłek. Tylko 50 gmin 
w naszym województwie prowadzi dożywianie w formie gorącego posiłku w okresie wakacji. Dlatego też każde 
działania podejmowane przez Bank Żywności mające na celu dostarczenie produktów żywnościowych osobom 
ich potrzebującym należy oceniać jako bardzo pożądane. Tym bardziej, że pomoc trafi a nie tylko do dzieci w ich 
miejscu zamieszkania, ale również do uczestników wypoczynku letniego. 

Edyta Jędrzejewska 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

WAKACYJNE „PEŁNE BRZUCHY”
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Marnowanie żywności staje się coraz większym 
problemem społecznym. 
Co wg Pani można zrobić, żeby ograniczyć to zja-
wisko w życiu codziennym?

ŻYWNOŚĆ – DOBRO, KTÓRE SZANUJĘ 

Firmom zależy na sprzedaży, dlatego na ‘dzień dobry’ witają nas reklamy, a na 
nich uśmiechnięte twarze prezentujące różne produkty - są kierunkowskazem 
naszych informacji, dotyczących tego, co znajduje się na sklepowych półkach. 
Im bardziej pomysłowa reklama, tym bardziej chcemy czegoś skosztować bądź 

kupić - chociaż wiemy, że jest to nam całkowicie niepotrzebne. Nawet znany nam produkt, prezentowany 
w pomysłowy sposób, wzbudza ciekawość. Dlatego ważne jest, aby określić czego i ile tak naprawdę potrzebuje-
my. Trudno jest wydostać się z mas artykułów oferowanych w supermarketach i jeszcze większej ilości promocji. 
Choć może to przewrotnie zabrzmi: powinna cechować nas powściągliwość.

Krystyna Czubówna 
dziennikarz, lektor

Jest to program edukacyjny, który ma na celu przeprowadzenie cyklu lekcji kreu-
jących twórcze postawy dzieci, budzenie ich świadomości, dotyczących zdrowego 
odżywiania się oraz stylu życia. Ma on również uwrażliwić dziecko na los drugiego 
człowieka. Jest to program, którego zadaniem jest przekazanie możliwie jak najwię-
cej, w przystępny sposób, wiedzy na temat niemarnowania żywności oraz walki 

z tym zjawiskiem. Bank Żywności w Olsztynie wydał trzykrotnie broszury ze scenariuszami lekcji, na temat nie-
marnowania żywności, prawidłowego odżywiania oraz postaw społecznych, które pojawiają się przy rozwią-
zaniu problemu marnowania żywności i niedożywienia. Scenariusze lekcji zostały opracowane i wydrukowane 
oraz umieszczone na naszej stronie internetowej do ściągnięcia on-line. Proponowane scenariusze lekcji cieszą 
się dużym zainteresowaniem, wielu nauczycieli kontaktuje się z Bankiem w celu uzyskania dodatkowych in-
formacji oraz są zainteresowani podjęciem dodatkowych działań. Bank Żywności, odpowiadając na potrzebę 
szkół, postanowił rozszerzyć program o elementy konkursu plastycznego i fotografi cznego. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki Z Głodem i Ubóstwem, ogłaszany jest co roku ogólnopolski konkurs 
plastyczny i fotografi czny podejmujący tematy związane z niemarnowaniem żywności. Skierowany on jest do 
dzieci i młodzieży. Promocja konkursu odbyła się za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorium 
Oświaty, Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz organizacji pozarządowych. 

Oczekiwania w konkursie sprowadzają się do inspirowania twórczej postawy wobec problemu jakim jest 
marnowanie żywności, niedożywienie, oraz propagowanie postawy przeciwdziałającej temu zjawisku. Ujmu-
jący sposób ukazania problemu przez dzieci może skłonić do refl eksji również osoby dorosłe. Laureaci corocznie 
zostają nagrodzeni przez Kapitułę konkursu.
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Pracuje Pani z osobami, które nie radzą sobie w dzisiejszej rzeczywistości. 
Które z działań, prowadzonych przez Bank Żywności, jest Pani szczególnie 
bliskie i przynosi oczekiwane efekty?

DZIECIĘCA KSIĄŻKA KUCHARSKA – WARSZTATY KULINARNE 

Warsztaty zostały zorganizowane po raz pierwszy w 2007 roku, w 10 placówkach. Zajęcia 
obejmowały sporządzanie przepisów, przygotowywanie posiłków, liczenie kalorii, spraw-
dzanie wartości odżywczych. Każdy z przygotowanych przepisów był tak opisany, aby 
mógł stanowić materiał do książki kucharskiej, którą Bank Żywności wydał w 2008 roku.
Szkoły wybrano poprzez partnerów, z którymi Bank współpracuje. Aby warsztaty 

mogły się odbyć, szkoła musiała wyrazić chęć współpracy oraz zapewniała miejsce do przeprowadzenia zajęć. 
Tego typu wydarzenie było doskonałą okazją do zainicjowania swobodnej pogadanki na temat niemarnowa-
nia jedzenia. Pokazywało też, jak radzić sobie z tym zjawiskiem poprzez wykorzystanie wszystkich składników, 
z jakich składała się potrawa, wartości odżywczych potrawy, czy kultury spożycia posiłku. Każda przyrządzona 
potrawa była wspólnie spożywana.

Warsztaty kulinarne przeprowadzane w formie zabawowej, pomagają w kształtowaniu odpowiedniej po-
stawy dziecka wobec niemarnowania żywności.

Od 2007 roku Bank Żywności w Olsztynie przeprowadza cykl takich warsztatów w różnych szkołach. Za 
pośrednictwem tego działania docieramy nie tylko do dzieci biorących udział w warsztatach, ale również do 
rodziców. Zadaniem domowym dzieci jest przygotowanie wspólnej potrawy z rodzicami, z wykorzystaniem 
wiedzy zdobytej na warsztatach. 

Rzeczywiście tak się złożyło, że od trzydziestu lat pracuję z osobami, które z różnych przy-
czyn nie mogą poradzić sobie w dzisiejszym świecie. Sytuacja ta zmusza mnie do ciągłego 
poszukiwania możliwości pomocy tym osobom. Dzięki temu, że miałam szczęście spotka-
nia na swej drodze zawodowej osób, które również odczuwają potrzebę pomocy innym 
- miałam przyjemność i możliwość współtworzenia od samego początku Banku Żywności 
w Olsztynie. Spowodowało to, że wszystkie działania prowadzone przez Bank Żywności są 
mi bardzo bliskie, ponieważ prowadzą do zmniejszenia kręgu ubóstwa na terenie naszego 

województwa, ale również znacząco zmniejszają obszary niedożywienia zarówno dzieci jak i dorosłych.
Z ogromnym sentymentem wspominam pierwsze zbiórki żywności, zaangażowanie wszystkich osób tworzących Bank 

oraz wszystkich pomagających nam wolontariuszy. Radość, jaka towarzyszyła nam ze zbierania pierwszych produktów. Zado-
wolenie z nawiązywania kontaktów i podpisywania pierwszych umów z producentami i dystrybutorami żywności. Systema-
tyczne rozszerzanie działalności o kolejne programy realizowane przez Bank Żywności. Doszedł program PEAD, który poprzez 
zagospodarowanie nadwyżek interwencyjnych WE dał możliwość przekazywania osobom potrzebującym coraz więcej oraz co-
raz bardziej zróżnicowanego asortymentu produktów spożywczych. Aktualnie poza przekazywaniem żywności Bank Żywności 
robi jeszcze jedną wspaniałą rzecz, a mianowicie prowadzi programy edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży, 
które pośrednio trafi ają do ich rodziców. Uważam, że wiedza przekazywana w ramach tych programów jest bardzo wartościo-
wa, ponieważ uczy zasad prawidłowego żywienia. Cenne jest również to, że programy te kierowane są także do osób i instytucji 
(m.in.: szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej) odpowiedzialnych za dożywianie dzieci i młodzieży, jak i bezpośrednio 
do osób przygotowujących posiłki w szkołach i przedszkolach (intendentów i kucharzy).

Myślę, że wszystkie programy realizowane przez Bank Żywności, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu 
wspaniałych ludzi skupionych w Banku i wokół niego, są bardzo cenne i przyczyniają się do zmniejszenia obszarów 
niedożywienia, zapobiegają marnowaniu żywności i jednocześnie zagospodarowują nadwyżki żywności.

Daria Żyro
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie, skarbnik Banku Żywności w Olsztynie
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Pani Profesor, od lat ma Pani do czynienia z programami 
dotyczącymi jakości żywienia. 
Jakich rad udzieliłaby Pani nam, aby nasze posiłki były pełno-
wartościowe i niedrogie?

Szkolenie obejmuje przedstawicieli szkół, ośrodków pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowych zajmujących się dożywianiem dzieci.
Rola edukacji stanowi ważny element w dotychczasowych działaniach Banku Żyw-
ności w Olsztynie. Nie jest ona tylko przedstawiana jako nawiązanie do sposobów 
walki z marnotrawieniem żywności czy niedożywieniem, lecz także prawidłowego 

odżywiania, przechowywania żywności i uwrażliwienia na los drugiego człowieka. W związku z tym od 2009 
roku, zostały przeprowadzone szkolenia nawiązujące do tych zagadnień. Były one przeprowadzone 
w 12 miejscach w województwie, uczestniczyły w nich 222 osoby. Pod nadzorem wykładowców z Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego, przeszkolono kucharzy oraz intendentów, pracujących w placówkach szkolnych. 
Tematyka dotyczyła prawidłowego żywienia w szkołach, zbioru przepisów i zaleceń w żywieniu dzieci oraz 
prezentacji dobrych praktyk i możliwości pozyskania środków na żywienie. Bank Żywności w Olsztynie podej-
muje szereg działań w tym względzie i w roku 2010 prowadzi cykl debat na terenie kilku powiatów, na temat 
prawidłowego odżywiania. 

Uniwersalną zasadą prawidłowego odżywiania jest urozmaicenie. Jedzenie posiłków 
składających się z wielu różnych produktów umożliwia pełne pokrycie potrzeb orga-
nizmu człowieka. Takie posiłki są ponadto smaczniejsze. „Wrogiem” zdrowego odży-
wiania jest monotonia, niezależnie od tego czy wynika ona z niedostatku, upodobań 
czy źle pojętej troski o zdrowie. 
Pełnowartościowe posiłki nie muszą być kosztowne. Podstawą naszej diety powinny 

być pieczywo, mąka, kasze, makarony, ryż i ziemniaki, a te produkty i dania z nich przygotowane nie należą do 
drogich. Posiłki powinny zawierać dużą ilość warzyw, mały dodatek produktów mięsnych, ryb lub jaj oraz ograni-
czoną ilość tłuszczów. Słodycze mogą być spożywane sporadycznie, ale najlepiej zastąpić je owocami. Prawidłowa 
dieta nie może się obyć bez produktów mlecznych, które powinny być spożywane w ilości co najmniej 2 lub 3 porcji 
dziennie. Zawsze odżywianie powinno uwzględniać specyfi czne potrzeby organizmu uzależnione od wieku 
i stanu zdrowia.

Aby zmniejszyć wydatki na żywność należy korzystać w produktów sezonowych, które zwykle są tanie w okre-
sie największej podaży, a w miarę możliwości – korzystać z samozaopatrzenia. Warto także kupować produkty 
krajowe, które często mają lepszą jakość w stosunku do ceny w porównaniu z produktami zagranicznymi. 

prof. dr inż. Lidia Maria Wądołowska 

Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” SZKOLENIE PRACOWNIKÓW 



REALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROJEKTY

24

Jest Pan założycielem Banku Żywności w Olsztynie i jego prezesem od początku. 
Dlaczego Bank podjął się opracowania strategii na rzecz walki z niedożywieniem dzieci?

Bank Żywności w Olsztynie realizując swoją misję, podejmował różne działania, które 
miały na celu edukację społeczeństwa, związanego z prawidłowym odżywianiem dzie-
ci. Od kilku lat organizowane są konferencje naukowe, na które zapraszani są specjaliści, 
za równo od spraw medycznych jak i socjalnych, by móc przybliżyć problem. Odbior-
cami konferencji są pracownicy szkół i urzędów, organizacji pozarządowych, OPS-ów, 

PCPR-ów, ludzie którzy są bezpośrednio związani z prawidłowym żywieniem dzieci. Z drugiej strony, Bank od lat 
prowadzi działania typowo osłonowe, wspierając szkoły i inne placówki w żywność, z której można wzbogacić 
posiłki już istniejące, objąć dodatkową grupę dzieci dożywianiem, czy zadbać o nie w czasie wakacji. 

Wiele działań podejmowanych przez Bank w zakresie walki z niedożywieniem dzieci spowodowało myślenie 
o rozwiązaniu tego problemu bardziej strategicznie. W 2008 roku Bank podpisał porozumienie z Wojewodą Warmińsko 
– Mazurskim, które obejmowało przygotowanie diagnozy problemu w województwie, przygotowanie dokumentu 
strategii rozwiązania tego problemu oraz podjęcie działań w obszarze bezpośredniej pomocy żywnościowej i edukacji. 

Strategia mogła powstać dzięki aktualnie dostępnym badaniom, które w klarowny sposób ukazały potrze-
by z zakresu niedożywienia dzieci. Do tego zadania została powołana specjalna grupa robocza, w skład której 
weszli przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego, 
Ośrodka Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, miejskich 
ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz organizacji pozarządowych. 

Na podstawie analizy zebranych materiałów na temat niedożywienia dzieci oraz diagnozy województwa 
w tym zakresie przygotowano strategię rozwiązania problemu. 

Diagnoza była skierowana do trzech grupa (do Ośrodków Pomocy Społecznej, Szkół i organizacji pozarzą-
dowych). Zbadano 80 % OPS-ów, 30% szkół i 10% organizacji. Dane, które uzyskano oraz pozostałe materiały 
pozwoliły na podjęcie działań związanych z opracowaniem dokumentu strategii. Powstała grupa robocza, któ-
ra na podstawie zebranych wcześniej danych, przeprowadzonej analizy SWOT, wywiadów oraz na podstawie 
pozostałych dokumentów, stworzyła dokument strategii.

Dokument ten został zrealizowany w formie otwartej, czyli można dodawać do niego treści, pomysły bądź 
inne rozwiązania. Dzięki niemu możliwa jest koordynacja pomiędzy podmiotami administracji publicznej a orga-
nizacjami pozarządowymi, które zajmują się walką z niedożywieniem dzieci. Tworzy on swego rodzaju podstawę 
do dalszych działań z zakresu przeciwdziałania niedożywianiu dzieci w województwie. Wzorując się na zawartych 
w nim danych, możliwe jest stworzenie programów operacyjnych, działań, przedsięwzięć rozwojowych czy pla-
nów inwestycyjnych. Bank Żywności już podjął się realizacji części edukacyjnej i działań osłonowych. 

Z wykształcenia jestem nauczycielem. Pracując w szkole widziałem dzieci, które nie 
są w stanie doczekać do przerwy, na której będzie obiad, którym robiło się słabo z po-
wodu niezjedzenia śniadania. Dzieci, które nie potrafi ły się skupić, gdyż były głodne. 
Według mnie jest to grupa, która powinna być pod szczególną ochroną. Żadne z nich 
nie jest winne sytuacji w której się znalazło. Chciałbym aby, wszystkie dzieci miały 

równy strat w przyszłość, a prawidłowe odżywianie staje się czasami kluczem do tego. 

Marek Borowski 
Prezes Banku Żywności w Olsztynie

STRATEGIA PROBLEMU NIEDOŻYWIENIA DZIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
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Od początku istnienia Banku Żywności w Olsztynie, jest Pani 
członkiem zarządu. Bank prowadzi program dotyczący aktywiza-
cji osób bezrobotnych. 
Czy w perspektywie nadchodzących lat jest to działanie, na które 
Bank powinien zwrócić większą uwagę?

Bank Żywności w Olsztynie, jako organizacja pozarządowa, dąży do aktywizacji gru-
py społecznej jaką są bezdomni czy bezrobotni. Daje dobry przykład radzenia sobie 
z tym problemem - pomaga w ich aktywizacji. Sam pomaga w ich aktywizacji. Lu-
dzie Ci pomagają od lat w: remontach, pracach magazynowych, zbiórkach żywności, 
pracach porządkowych czy biurowych. Od 7 lat Bank współpracuje z Centrum Inte-

gracji Społecznej w Olsztynie, - słuchacze CIS odbywają praktyki zawodowe w Banku Żywności. Praktyki odby-
wają się na stanowiskach: magazynier i pomocnik magazyniera, kierowca, pracownik biurowy. W 2009 roku 
w bloku zawodowym wzięło udział 7 słuchaczy. Do tej pory przeszkolonych zostało ponad 30 osób. Większość 
z nich pracuje na wolnym rynku pracy, trzy na stałe pracują w Banku Żywności. Program ten jest niezmiernie 
cenny, gdyż pokazuje, że organizacja pozarządowa, realizująca programy na rzecz potrzebujących, może akty-
wizować wokół tej pracy bezpośrednio zainteresowanych, dając im możliwość uzyskania nowych kwalifi kacji 
oraz możliwość pracy w normalnej rzeczywistości. 

Działaniami statutowymi Banku Żywności w Olsztynie jest pozysk i dystry-
bucja żywności, dodatkowo prowadzimy działania polegające na aktywiza-
cji osób z grup defaworyzowanych. Wymusza je sytuacja w jakiej znajdują 
się mieszkańcy naszego województwa mamy jeden z najwyższych w Polsce 

wskaźników dotyczących ilości osób bezrobotnych. Włączając się w aktywizację tych środowisk realizujemy re-
integrację zawodową, współpracując z Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, klubami integracji społecznej 
i organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych. 

Prowadzenie dalszych działań skierowanych do osób bezrobotnych jest niejako wpisane w naszą strategię 
i wiąże się w znacznej mierze z sytuacją ekonomiczna kraju. 

Zajmujemy się również działaniami edukacyjnymi w obszarach niemarnowania żywności, aktywizacji środo-
wisk lokalnych poprzez współpracę z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wynikiem tego 
jest stabilna pozycja Banku, profesjonalizm jego pracowników oraz dobre perspektywy dalszego działania.

Joanna Tomaszczyk
Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB BEZDOMNYCH I INNYCH DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
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Pani Dyrektor, jak, z perspektywy czasu, ocenia Pani potrzebę istnienia Banku 
Żywności, szczególnie w związku z realizacją programu ‘Pomoc żywnościowa dla 
najbiedniejszych mieszkańców regionu Warmii i Mazur’ w latach 2004 - 2009?

Bank Żywności w Olsztynie i Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
w latach 2004 – 2006 i 2007 – 2009 realizował projekt „Pomoc żywnościowa dla 
najbiedniejszych mieszańców regionu Warmii i Mazur”. 
Realizacja projektu przez kolejne lata przyczyniła się do zwrócenia uwagi społe-
czeństwa na problem niedożywienia na terenie województwa, jak również zre-

dukowania jego skali. Przyczyniła się także do konsolidacji środowiska lokalnego, poprzez współpracę 
samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, na rzecz najbiedniejszych mieszkańców województwa.

Ważnym elementem programu była funkcja edukacyjna, polegająca na uwrażliwianiu społeczeństwa 
na problem marnowania żywności i przeciwdziałaniu temu zjawisku. 

Zostały uruchomione procesy pobudzające aktywność lokalnych organizacji do działań samopomoco-
wych, wykorzystano nowe możliwości szerszego zaspokajania potrzeb najuboższych mieszkańców woje-
wództwa. Dzięki realizacji projektu ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe mogły szybko 
reagować na potrzeby społeczne i wspierać osoby najuboższe i rodziny potrzebujące w środowiskach lo-
kalnych. Zwiększyła się liczba organizacji pozarządowych współpracujących z samorządami lokalnymi 
w realizacji polityki społecznej. Dzięki tym działaniom wzrosła również liczba wolontariuszy uczestniczą-
cych w zbiórkach żywności, co jest szczególnie istotne w aktywizacji i uwrażliwianiu młodego pokolenia. 
Ponadto wolontariusze pomagali w innych akcjach organizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie, 
w czasie przeprowadzanych akcji 1%, organizacji Wigilii dla mieszkańców Olsztyna, koncertów, konferen-
cji i innych. 

Niewątpliwymi efektami tego programu było wypracowanie trwałych i efektywnych metod współ-
pracy administracji publicznej z organizacjami pozarzadowymi i biznesem na rzecz rozwiązywania naj-
istotniejszych problemów spolecznych województwa warmińsko – mazurskiego. Ważnym elementem 
tego programu jest zaopatrzenie w żywność najuboższych mieszkańców województwa.

Doświadczenie Banku Żywności w Olsztynie nabyte podczas dystrybuowania żywności w województwie 
warmińsko-mazurskim w połączeniu z informacjami przekazywanymi przez partnerów nt. potrzeb żywnoś-
ciowych najuboższych mieszkańców naszego regionu, stały się impulsem do opracowania programu woje-
wódzkiego o charakterze strategicznym, mającym na celu przeciwdziałanie niedożywieniu mieszkańcom 
Warmii i Mazur. Dzięki realizacji tego programu zaopatrzenie w żywność najuboższych mieszkańców regionu 
stało się elementem całego systemu pomocy społecznej. W wielu miejscach w województwie, potrzeby żyw-
nościowe zostały zabezpieczone na wystarczającym poziomie. Teraz musimy dołożyć starań, aby to wsparcie 
utrzymać. 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZAŃCÓW REGIONU WARMII I MAZUR

W 2003 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Bank Żywności podjął pracę nad przygotowaniem 
wspólnego projektu. Ostatecznie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyjęciu do re-
alizacji programu „Pomoc żywnościowa dla najbiedniejszych mieszkańców regionu Warmii i Mazur w latach 2004 
– 2006”. Podpisane zostało również stosowne porozumienie o współpracy partnerskiej z Bankiem Żywności.
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Głównymi celami tej współpracy stało się:
• diagnoza sytuacji rodzin w województwie warmińsko-mazurskim wymagających stałej 
pomocy żywnościowej, 
• stworzenie sieci partnerskiej współpracy, 
• pozyskiwanie żywności i zapobieganie zjawisku jej marnotrawstwa, 

• zasilanie w bezpłatną żywność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych,
• zaktywizowanie organizacji pozarządowych do współpracy z lokalnymi samorządami,
• zagospodarowanie nadwyżek z unijnego programu Pomocy żywnościowej 
• promocja programu
• monitoring

Systematyczna współpraca w ciągu tych dwóch lat dała wymierne efekty. Dlatego też Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyjęciu kolejnego projektu na lata 2007-2009. Doświadczenie nabyte 
w poprzednim okresie pozwoliło na wprowadzenie dodatkowo nowych celów i działań m.in.: inicjowanie war-
sztatów kulinarnych, programów edukacyjnych dotyczących niedożywienia, rozwój sieci organizacji pozarządo-
wych na rzecz pomocy żywnościowej, tworzenie nowych miejsc pracy w organizacjach pozarządowych.

Realizacja Programów przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Bank Żywności w Olszty-
nie przyczyniła się do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem niedożywienia na terenie województwa, jak 
również do zmniejszenia jego obszarów. Ważnym elementem programu była funkcja edukacyjna, polegająca na 
uwrażliwianiu społeczeństwa na problem marnowania żywności i przeciwdziałaniu temu zjawisku.

Efektem realizowanych projektów było uruchomienie procesów pobudzających aktywność lokalnych organi-
zacji do działań samopomocowych, wykorzystano nowe możliwości szerszego zaspokajania potrzeb najuboższych 
mieszkańców województwa. Dzięki realizacji projektów ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, or-
ganizacje partnerskie mogły szybko reagować na potrzeby społeczne. 

Wzmocnienie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dodatkowymi inicjatywami pozwoliło w szer-
szym zakresie na systematyczne wsparcie najuboższych osób i rodzin w środowiskach lokalnych (pomoc uzyskało 
ok. 400 tys. osób). Realizacja projektów przyczyniła się znacząco do zwiększenia liczby organizacji pozarządowych 
współpracujących z samorządami lokalnymi w realizacji polityki społecznej. Dzięki tym działaniom wzrosła rów-
nież liczba wolontariuszy uczestniczących w zbiórkach żywności co jest szczególnie istotne w aktywizacji i uwraż-
liwianiu młodego pokolenia (w zbiórkach w tym okresie uczestniczyło ok. 10 tys. wolontariuszy). 

Mimo, iż pomoc żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców województwa z roku na rok wzrasta, nadal występuje 
defi cyt i zapotrzebowanie ludności w powyższym zakresie. Wpływ na to ma niewątpliwie utrzymująca się na najwyższym 
poziomie w kraju stopa bezrobocia notowana w województwie warmińsko-mazurskim. Niski poziom dochodów ludności 
determinuje więc konieczność niesienia różnorodnej pomocy, w tym pomocy żywnościowej, najuboższym mieszkańcom 
regionu. Dlatego też nadal niezbędne jest stałe rozwijanie struktur organizacyjnych na poziomie gmin, aby żywność do-
starczana z Banku Żywności w Olsztynie mogła być szybko i celowo przekazywana tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 

Wiesława Przybysz 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZAŃCÓW REGIONU WARMII I MAZUR
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Od wielu lat zajmuje się Pan produkcją żywności. 
Jest Pan również członkiem zarządu Banku Żywności w Olsztynie. 
Czy wg Pana organizacja pozarządowa, taka jak Bank, powinna 
standaryzować swoje działania?

System analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontrolnego HACCP/GMP/GHP jest 
działaniem podjętym wobec standaryzacji działalności organizacji. Pozwala to na 
kontrolowanie, czy wprowadzane do obrotu produkty są bezpieczne. 
W praktyce oznacza to, że stosując system HACCP analizujemy i oceniamy każdą 
możliwość wystąpienia nieprawidłowości związanej z przechowywaniem i dystry-

bucją żywności. Czynniki decydujące o bezpieczeństwie żywności są poddawane stałej kontroli i nadzorowi 
oraz systematycznie dokumentowane w tzw. Księdze HACCP.

System HACCP opiera się przede wszystkim na zasadach zapobiegania i systematyczności. Jest opraco-
wywany indywidualnie dla naszej organizacji. Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) defi niuje go jako 
system identyfi kujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Kontrolowana w ten sposób „droga” żywności, pozwala na utrzymanie jej w wysokim standardzie dystrybucyj-
nym oraz ma zagwarantować wymogi bezpieczeństwa. 

Organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice podejmujące współpracę z Bankiem, zostają przeszkolone w za-
kresie HACCP. Wszystkie musza spełniać odpowiednie warunki, aby móc przechowywać i dystrybuować żywność. 
Wymogi jakie wprowadza realizacja programu PEAD wymuszają zachowanie najwyższych standardów w pracy. 

Oczywiście, jest to podstawa do pomocy biednym ludziom, tym którzy sobie nie ra-
dzą. Bank Żywności jest swego rodzaju gwarantem i zabezpieczeniem. Jest otwarty 
na ludzi, gdyż wszyscy mogą do niego przyjść, zarówno potrzebujący jak i ci którzy 
chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego tak istotnym elementem funkcjo-
nowania Banku jest praca wolontariuszy. Uczymy ich jak pomagać innym.
Liczba produktów jaką zarządzamy jest ogromna, tak samo jak liczba osób potrzebu-

jących. Standaryzacja jest niezbędna do tego, aby móc sprawnie i jak najlepiej nieść pomoc innym. Powinniśmy 
bardziej szanować żywność, gdyż jest ona naszym dobrem powszednim.

W przyszłości chciałbym widzieć i doświadczyć jeszcze więcej poparcia i zaangażowania dla tej inicjatywy.

Bogdan Raszczyk 

 właściciel Cukierni „Raszczyk” w Pasłęku, Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP I ISO 
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Na co dzień Bank Żywności zwraca się do mieszkańców 
Olsztyna z prośbą o wsparcie. Wigilia, to czas podzięko-
wań. Jak ocenia Pani to działanie BŻ?

Od 5 lat organizacja Wigilii Bożonarodzeniowej stała się kultywowaną tradycją przez Ol-
sztyński Bank Żywności w okresie przedświątecznym. Zazwyczaj realizowana jest ona 
w dwóch odsłonach. Pierwszą z nich jest organizacja, wraz z innymi partnerami, Wigilii na 
Rynku Starego Miasta w Olsztynie. Występy dzieci, koncerty oraz fi nalne spożycie wspól-
nego posiłku, mają przybliżyć mieszkańcom Olsztyna problem, jakim jest niedożywienie.

W 2009 roku Wigilia została włączona w I Warmiński Jarmark Świąteczny, który odbył się 17-20 grud-
nia. Ideą tego spotkania było połączenie organizacji pozarządowych, kościołów różnych wyznań, ludzi dobrej 
woli i mediów przy wigilijnym stole, wspólnie z mieszkańcami Olsztyna. Spotkanie to miało na celu również 
przybliżenie społeczności olsztyńskiej problemu niedożywienia, a także zachęcić ich do działań na rzecz osób 
niedożywionych, w szczególności dzieci. Bank Żywności zaangażował się głównie w przygotowanie i wydanie 
potraw wigilijnych.

Druga odsłona Wigilii, to podziękowanie wolontariuszom, partnerom, koordynatorom i sponsorom, którzy 
pomagają Bankowi w codziennych działaniach. Przybiera ona różne formy, w 2008 roku odbywało się pod 
hasłem „Spotkanie Wigilijne z Mietkiem Szcześniakiem”, następnego roku Bank Żywności w Olsztynie gościł 
zespół „New Life’m” na wspólnym śpiewaniu kolęd. 

Działalność ta rozwija się z roku na rok, ze względu na szczególny okres jej trwania, jest to bardzo dobra 
okazja do integracji społecznej, której celem ma być walka z niedożywieniem. Jest to działanie w którym Bank 
Żywności w Olsztynie posiłkiem chce podziękować wszystkim mieszkańcom Olsztyna za włączanie się w akcje 
Banku.

Słowo „Bank”, kojarzy się przede wszystkim z pieniędzmi. Dla mnie, słowo to przybrało 
zupełnie inny wymiar, odkąd powstał Bank Żywności czy Bank Krwi. Słowo to przyjęło 
zupełnie inne znaczenie. Wcześniej kojarzyło się z „braniem”, teraz kojarzy się 
z „dawaniem”. Właśnie ta idea towarzyszy Wigilii, która jest niewątpliwie wyjątko-
wym czasem. Piękne jest to, że w to „dawanie” zaangażowanych jest tyle osób, którzy 

szukają innych aspiracji niż pieniądze. Pomagający w tym czasie wolontariusze zasługują na wielkie wyróżnienie. 
Bank Żywności posiada niesamowite zdolności. Posiada moc otwierania ludzkich serc, a to przecież szczegól-

nie ważne przy takiej okoliczności jak Wigilia, ale co najważniejsze, daje życie poprzez niesienie pomocy innym 
ludziom potrzebującym. Dzięki temu myślę, społeczność, nawet ja, czujemy się bezpiecznie. Wiemy, że możemy 
mieć oparcie w trudnych chwilach. Te wszystkie cechy sprawiają, że działaniu Banku, takie jak Wigilia, są czasem 
wyjątkowym, w którym wszyscy możemy czynnie uczestniczyć. Zaangażowanie w tego typu inicjatywy dowar-
tościowuje człowieka.

Irena Telesz – Burczyk
aktorka Teatru Jaracza w Olsztynie

WIGILIA BOŻONARODZENIOWA



REALIZOWANE PROJEKTY

30

Pomoc drugiemu człowiekowi jest Księdzu niezmiernie bliska. 
Jest Ksiądz zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych. 
Jak ocenia Ksiądz działalność BŻ w Olsztynie, jako instytucji, która niesie 
pomoc żywnościową najuboższym mieszkańcom regionu

Bank Żywności w Olsztynie od początku swojej działalności pomaga osobom 
dotkniętym różnymi kataklizmami. Najczęściej są to pożary domów w różnych 
miejscowościach naszego województwa oraz nawiedzające nas, coraz częściej, 
wichury czy wręcz tornada. Działania pomocowe przeprowadziliśmy między 
innymi w Suchaczu, Ostródzie, Korszach, Barczewie oraz w gminie Sępopol. Po-

szkodowane były rodziny wielopokoleniowe, które w pożarze lub w wyniku wichury, straciły dobytek 
swojego życia. 

Przekazywaliśmy artykuły spożywcze rodzinom likwidowanych zakładów pracy. W 2008 roku zakłady pra-
cy w Dobrym Mieście i Morągu ogłosiły upadłość. Bank Żywności był pierwszą i jedyną w ciągu trzech miesięcy 
organizacją, która pomogła pracownikom tych zakładów. Skomplikowane przepisy prawne i brak dobrej woli 
ze strony pracowników ośrodka pomocy społecznej, uniemożliwiły natychmiastową pomoc osobom pozba-
wionym środków do życia. 

Stała współpraca z wieloma organizacjami pozarządowymi na terenie naszego województwa owocują 
możliwością szybkiej reakcji na różne zdarzenia losowe. 

W latach 2007 – 2010 przekazaliśmy 10 841,40 kg żywności o wartości 29 447,16zł. 
W czasie ostatniej powodzi również bardzo czynnie włączyliśmy się w działania na rzecz powodzian. Prze-

kazaliśmy żywność pochodzącą z nadwyżek unijnego programu PEAD, zorganizowaliśmy zbiórki żywności na 
terenie Olsztyna, Ornety, Działdowie, Barczewie, Gołdapi, Biskupcu, Miłakowie, Mrągowie, Pieckach. Włączyli-
śmy w nasze działania wiele urzędów, fi rm i zakładów pracy. W rezultacie wysłaliśmy ponad 30 ton żywności, 
wody, środków czystości, ręczników, kocy.

Bank Żywności w Olsztynie skupił wokół siebie wielu wolontariuszy oraz or-
ganizacje i instytucje, co zaowocowało powstaniem sieci punktów zajmują-
cych się dystrybucją produktów żywnościowych dla najbardziej potrzebują-
cych. Do zapewnienia sprawnego działania zorganizował zaplecze lokalowe 

oraz infrastrukturę potrzebną do realizacji tych działań. Bank jest pomysłodawcą wielu inicjatyw i rozwiązań, 
szczególnie w zakresie przeciwdziałaniu niedożywienia dzieci. Dzięki jego aktywności z pomocy korzystają naj-
biedniejsze rodziny, także te, oddalone od ośrodków pomocy społecznej, zamieszkujące tereny dawnych PGR-ów. 
Bez wsparcia ze strony Banku Żywności stowarzyszenie „Arka”, w które jestem zaangażowany, nie mogłoby dzia-
łać na tak szeroką skalę. Cieszę się, że Bank Żywności znalazł swoje miejsce w Olsztynie i dziękuję za wszystkie 
inicjatywy i pomoc, w imieniu swoim i szerokiej rzeszy potrzebujących.

ks. Julian Żołnierkiewicz 
Infułat Archidiecezji Warmińskiej

DZIAŁANIA KRYZYSOWE
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Wspiera Pan działania wielu instytucji społecznych, między 
innymi Banku Żywności w Olsztynie. 
Dlaczego angażuje się Pan w działalność społeczną?

Mając na względzie ustawę o działalności organizacji pożytku publicznego i wo-
lontariacie możliwe jest przekazanie 1% z płaconego podatku na rzecz organizacji 
pozarządowej, posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Bank Żywności 
w Olsztynie posiada go od czerwca 2004 roku.
Kampania Banku dotycząca przekazania 1% z podatku na rzecz naszej organizacji, za-

chęca podatników do brania udziału w tej akcji. Jedna złotówka trafi ająca do Banku równoważy się z przekaza-
niem najuboższym żywności wartej 25 zł. Każda złotówka jest więc cenna i starannie dokumentowana.

Hasło przyświecające kampanii to „My nie marnujemy żywności, Ty nie marnuj swojego 1% podatku”. Bank 
Żywności podejmuje coraz to nowe działania w ramach kampanii 1%. Nagraliśmy spot, który był emitowany 
w Telewizji Olsztyn i Telewizji Regionalnej TVP3, staramy się dotrzeć do każdego podatnika z informacją. W cią-
gu tych lat udało nam się zebrać około 100 tys. złotych, które przeznaczyliśmy głownie na infrastrukturę banku 
(chłodnie, wózek widłowy, samochód). 

Na obecnym etapie mojego życia przyszedł taki moment, kiedy zacząłem się 
zastanawiać nad swoim dalszym życiem, rozwojem kariery, zarabianiem 
pieniędzy i ogólnie nad swoją przyszłością. Doszedłem do wniosku, że warto 
by było wykorzystać swoją pozycję i wizerunek do czegoś więcej, niż dla po-

trzeb realizowania swoich podstawowych planów i zacząć zupełnie bezinteresownie pomagać innym ludziom. Dla 
mnie bardzo ważny jest pierwiastek ludzki w życiu, a nie jak to często bywa wśród znanych osób, materializm 
i jednostajne dążenie do wielkiego bogactwa i splendorów. Osobiście staram się dostrzegać w życiu rzeczy ważne 
i chcę zrobić dodatkowo coś dobrego, co zostanie przez ludzi docenione. Stąd mój udział w wielu kampaniach 
i akcjach charytatywnych oraz wsparcie dla różnego rodzaju instytucji. Cieszy mnie możliwość bezinteresownego 
ofi arowywania innym czegoś od siebie. Dlatego od pewnego już czasu wspieram działania Banku Żywności.

Krzysztof Hołowczyc

AKCJA POZYSKANIA 1% NA RZECZ BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE 
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Panie Prezydencie, jak ocenia Pan ekonomiczne uzasadnienie 
istnienia organizacji społecznych, takich jak Bank Żywności?

Jest to nowe działanie Banku Żywności w Olsztynie, rozpoczęte w 2010 roku. Ma ono 
na celu pozyskanie funduszy na rozbudowę części magazynowej Banku.
Brak powierzchni magazynowej jest bardzo dużym utrudnieniem, biorąc pod uwa-
gę skalę obrotu żywnością ( przyjmowanie, składowanie, dystrybucja). W 2009 roku 
Bank przyjął ok. 5 500 ton żywności. Taka ilość przyjętych produktów wymaga dobre-

go, rozbudowanego zaplecza magazynowego.
Akcja jest skierowana do Ludzi Dobrego Serca, którzy mogą przyłączyć się do wyremontowania magazynu 

poprzez zakup symbolicznej cegiełki. W ten sposób można indywidualnie pomóc w modernizacji tego budynku. 
Zbieranie funduszy odbywa się przez cały rok, między innymi na takich wydarzeniach jak: 600-lecie bi-

twy pod Grunwaldem, Staromiejskie Spotkania z Szantą, Piknik Country, Trzydniówka Teatralna w Olsztynie, 
Festiwal Podróżniczy Stefana Przygody czy Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. 
Dodatkowo fundusze zbierane są w supermarketach, na specjalnie zorganizowanych zbiórkach. Wolontariusze 
w oznaczonych koszulkach, pomagają zapakować zakupy klientom. Kupujący może w zamian wesprzeć Bank 
Żywności symboliczną kwotą do oznaczonej puszki

Akcja odbywa się pod hasłem „Budujemy Bank Dobrych Serc”. Bank Żywności w Olsztynie zachęca w ten spo-
sób do pomocy, ale także daje szansę zapisać się na kartach jego historii. 

Dziesięć lat działalności Banku Żywności w Olsztynie to czas wystarczająco długi, by 
przekonać wszystkich wątpiących w ideę i sens jego powołania. Patrząc na działalność 
Banku z pozycji miasta, takiego jak Olsztyn, trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty: 
społeczny i ekonomiczny. Aspekt społeczny jest oczywisty - to pomoc w zaspokojeniu 

elementarnej potrzeby każdego człowieka, którą wyraża głód. To walka z niedożywieniem dzieci i osób dorosłych 
pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Jednak równie ważny jest aspekt ekonomiczny – racjonalne go-
spodarowanie żywnością. W sytuacji, gdy z jednej strony mamy dużą rzeszę osób niedożywionych, a z drugiej 
- nadprodukcję żywności, rola bufora w postaci Banku Żywności jest nie do przecenienia. To, co dla jednych staje 
się kłopotem, dla innych jest „darem życia”. Dla Banku Żywności, ta trudna rola jest sensem jego egzystencji. 

Cieszę się, że w ciągu dziesięciolecia funkcjonowania Banku Żywności w Olsztynie, nasze miasto i jego miesz-
kańcy mogli aktywnie włączyć się we wspieranie działalności tej niezwykle ważnej organizacji, czyniąc to w imię 
rzeczy najważniejszej – godnego, ludzkiego życia.

Piotr Grzymowicz 
Prezydent Miasta Olsztyn

BANK „DOBRYCH SERC”
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Statystyki

1. Tonaż rozdanej żywności w latach 2000–2009

 

 

2. Wartość rozdanej żywności w latach 2000–2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

32
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ton
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2880
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11 361

tyś. zł

130

tyś. zł

823

tyś. zł

1 334

tyś. zł

8 500 

tyś. zł

10 726 

tyś. zł

8 954

tyś. zł

7 281

tyś. zł

8 197

tyś. zł

12 160

tyś. zł
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3. Liczba organizacji współpracujących z Bankiem Żywności na przestrzeni lat 2000–2009

4. Liczba osób, którym została udzielona pomoc za pośrednictwem organizacji współpracujących 
z Bankiem Żywności

40 80 125 800 240 246 260 259 311 304

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000

2001

2002
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3 500

8 000

120 000

400 000

140 000

120 000

116 000

94 000

122 000

128 000



1. Tonaż rozdanej żywności w latach 2000–2010

 

 

2. Wartość rozdanej żywności w latach 2000–2010

3. Liczba organizacji, z którymi współpracuje BŻ
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3. Rodzaj żywności, którą posiadał Bank Żywności w 2009r.

 
4. Rodzaj żywności jaką posiadamy w Banku Żywności zgodnie z zasadami zdrowego żywienia

  

warzywa, owoce, 

soki i napoje
przetwory zbożowe i mączne

przetwory mięsne, 

rybne i dania gotowe przetwory mleczne

wyroby cukiernicze i tłuszcze



1. Pomóż nam przekazując żywność 

Zachęcamy do przekazywania żywności.
Ponad 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Ubóstwo najczęściej spotykane 
jest wśród dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
słabo wykształconych i rolników. Województwo warmińsko – mazurskie należy do 
najuboższych w Polsce.

 

2. Pomóż nam wpłacając darowiznę pieniężną

Co roku Banki Żywności angażują się w projekty, które mają znaczący wpływ w walce 
z niedożywieniem najuboższych osób, szczególnie dzieci. Prawidłowe przeprowadze-
nie projektu wymaga odpowiedniego nakładu fi nansowego. Apelujemy do fi rm 
i instytucji, a także do osób prywatnych o wsparcie fi nansowe na rzecz misji naszego 
Banku. W ten sposób, każdy może wspierać działania Banku Żywności w Olsztynie

3. Przekaż 1%

Twój 1% przekazany na Bank Żywności w Olsztynie zamieni się w działania na rzecz walki 
z niedożywieniem i przeciwdziałaniem marnowaniu żywności. Przekaż 1 %
Bankowi Żywności KRS: 0000029900

4. Pomóż nam zostając naszym wolontariuszem

Jeżeli chcesz być potrzebny, chcesz pomóc, ale nie wiesz jak to zrobić - nie zwlekaj i po 
prostu przyjdź! 
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inicjatywy. 
Każdy wolontariusz na początku wykonuje proste czynności, stopniowo pozyskując 
kolejne umiejętności. 

Jak możesz pomóc?!
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Działalność Banków Żywności, polegająca na ZBIERANIU darów i ich PODZIALE prowadzona jest na czterech 
płaszczyznach. 

1. Zaopatrzenie
Jednym z celów banków jest walka z marnotrawstwem żywności. Pozyskiwanie żywności odbywa się z  poszano-
waniem przepisów prawa, szczególnie norm sanitarno - epidemiologicznych, dzięki wykorzystaniu: 
• nadwyżek produkcji rolnej 
• nadwyżek przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno - spożywczego lub produktów, które nie mogą zostać 
sprzedane, ale jeszcze nadają się do spożycia 
• nadwyżek żywności pochodzących ze stołówek lub sieci restauracji 
• oraz darów społeczeństwa pochodzących ze zbiórek prowadzonych w miejscach publicznych
Wszystkie artykuły spożywcze muszą być przekazywane bezpłatnie. 

2. Dystrybucja
Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz innych stowarzyszeń i fundacji walczą-
cych z głodem. Banki Żywności nie zajmują się bezpośrednio rozdawnictwem pożywienia osobom potrzebu-
jącym. Mają one obowiązek współpracować z lokalnymi organizacjami (grupami, wspólnotami) zajmującymi 
się pomocą najuboższym. Każda organizacja (grupa), korzystająca z usług banku zawiera z nim umowę okre-
ślającą zasadę bezpłatności otrzymywania żywności. Umowa ta powinna uwzględniać zastrzeżenie, iż bank 
nie może dostarczyć wszystkich pożądanych przez odbiorcę artykułów żywnościowych. Organizacje odbierają-
ce żywność z banku przekazują ją potrzebującym w następujących formach: 
• posiłki w jadłodajniach dla ubogich 
• posiłki w ośrodkach stałego lub dziennego pobytu 
• paczki 

3. Finansowanie działalności
Banki Żywności odrzucają prymat pieniądza: ich zadania wynikają z woli propagowania aktywnej, odpowie-
dzialnej solidarności z potrzebującymi. Działalność banków zapewniają: 
• dary stanowiące wyposażenie banku 
• udział w kosztach banku osób trzecich 
• uczestnictwo organizacji charytatywnych w funkcjonowaniu banku 
• darowizny, dotacje i składki członkowskie 

4. Funkcjonowanie
Banki żywności funkcjonują dzięki pracy wolontariuszy oraz wsparciu organizacji charytatywnych o różnorod-
nej orientacji światopoglądowej i ideowej, dając w ten sposób świadectwo, że poglądy nie stanowią przeszko-
dy w niesieniu pomocy potrzebującym. 
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Szanowni Państwo 

Za okazane serce, wyjątkową wrażliwość, potrzebę czynienia dobra 

oraz bezinteresowną gotowość niesienia pomocy innym.

W imieniu wszystkich potrzebujących, którzy otrzymali pomoc, 

składamy wyrazy wdzięczności.

Phil Bosmans powiedział:

„Dobry człowiek jest jak małe światełko.

Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze

zapala zgaszone gwiazdy”.

Życzymy, aby to małe światełko nigdy nie zgasło, a w przyszłości 

rozbłysło jeszcze silniejszym blaskiem.

 

Dziękujemy 
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DARCZYŃCY ŻYWNOŚCI

AGROL PPH Raciąż
AGROS NOVA Warszawa
ANIMEX Grupa Drobiarska SP. z o.o. Suwałki
AUGUSTOWIANKA Sp. z o.o. Augustów
BACHA Polska Sp. z o.o. Warszawa
BAKOMA Warszawa
BATEX Zakład Produkcji Spożywczej Jan Kakareko Knyszyn
Carrefour Olsztyn
Coca-Cola HBC Polska Sp.z o.o. Warszawa
Czanieckie Makarony Spółka z o.o. Czaniec
DAKO Konrad Lasek Zakręt
Danone Sp. z o.o. Warszawa
DELTA Sp. z o.o. Ostróda
Dr Oetker Polska Sp. z o.o. Maków Mazowiecki
ELIS-BIS Sp. z o.o. Gdynia
EMIG Sp. z o.o. Mogielnica
Firma MARK Wacław Kiezik Giżycko
Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o. 
Hoop Polska Spółka z o.o. Warszawa
IMPOL - DRUK Spółka Jawna Olsztyn
INDYKPOL S.A. Olsztyn
INTERCHEM S.A. Gdynia
Jutrzenka Colian Sp. z o.o. Opatówek
KMM Logistics Tomasz Kamiński Olsztyn
Kraft Foods Polska S.A. Warszawa
Mag  Sp. z o.o. Olsztyn 
MANLES 1995 Z.P.H.U. Błonie
MARINO Sp. z o.o. Poznań
MARS Polska Sp. z o.o. Kożuszki Parcel
Masfrost Sp. z o.o. Tolkmicko
MASTERFOODS POLSKA SOCHACZEW
MASTERPRESS S.A, Białystok
Mazurska Wytwórnia Cukiernicza ANNA 
Sp. Jawna Anna i Ryszard Zajkowscy Giżycko
Mona-Kontra Sp. z o.o. Olsztyn
Nestle Polska S.A. Warszawa
OBST S.A.
PAMAPOL S.A. Rusiec
PEPSI - COLA Generalbottlers Poland Sp. z o.o. Warszawa
POLMLEK OLSZTYN Spółka z o.o. 
Polska Woda Sp. z o.o. Ozorków
PPH MORFISH Sp. z o.o. Gdynia
Premium Foods S.A Warszawa
PSZCZÓŁKA Fabryka Cukierków Lublin
Rieber Foods Polska S.A. Włocławek
Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-MAĆKOWY 
Gdańsk-Maćkowy
UNIQ Lisner Spólka z o.o. Poznań
Wielkopolska Wytwórnia Żywności ”PROFI” S.A. Grabów
WILBO S.A. Gdynia
WOLNOŚĆ spółka z o.o. Elbląg

Wrigley Poland Sp. z o.o. Poznań
Wytwórnia Octu i Musztardy OCTIM 
Sp. z o.o. Olsztynek
Zaklady Cukiernicze JUTRZENKA Dobre Miasto 
Zielona Budka Sp. z o.o. Warszawa
Zielona Ferma Olsztyn
ZT Kruszwica S.A. 

FIRMY WSPIERAJĄCE

Schenker Sp. z.o.o oddział w Olsztynie
UPS Polska Sp. z o.o. 
„Olmex” S.A. w Wójtowie
Agapit  A.P.Dyjak  Sp.j. Olsztyn
Polski Związek Niewidomych w Olsztynie
Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. – Gutkowo
Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olsztynie
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Straż Miejska w Olsztynie 
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie Sp. z o.o.
TV City sp. j. Olsztyn
Auto BOX Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Komenda Miejska Policji w Olsztynie 
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
Muzeum Warmii i Mazur 
Zakład Targowisk Miejskich Olsztyn 
Kolporter S.A. Olsztyn

SAMORZĄDY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE 
I WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Starostwo Powiatowe w Olsztynie 
Urząd Miasta Olsztyn 
67 Gmin z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie
Telewizja Olsztyn
TVP S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Radio Planeta Olsztyn
Radio Olsztyn
„Gazeta Olsztyńska”
 „Gazeta Wyborcza” 
Federacja Organizacji Socjalnych Fos –a
Federacja Polskich Banków Żywności
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