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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica BOHATERÓW MONTE 
CASSINO

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-165 Poczta OLSZTYN Nr telefonu (0-89) 535-87-2

Nr faksu (0-89) 535-87-25 E-mail 
bz.olsztyn@bankizywnosci.pl

Strona www www.olsztyn.bankizywnosci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51103268000000 6. Numer KRS 0000029900

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Borowski Prezes Zarządu TAK

Joanna Tomaszczyk Wiceprezes Zarządu TAK

Bogdan Raszczyk Wiceprezes Zarządu TAK

Daria Żyro Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Gustawska Przewodnicząca TAK

Maria Szawerdak Członek TAK

Zofia Feder Członek TAK

BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Statutowym Banku Żywności w Olsztynie jest: zmniejszenie 
obszarów niedożywienia i głodu oraz przeciwdziałanie marnowaniu 
żywności.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją pozarządową nie nastwioną na 
zysk, działającą w obszarze pomocy społecznej. 
Bank Żywności w Olsztynie może prowadzić odpłatną działalność w myśl 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie”. 

Bank Żywności w Olsztynie może przystępować do innych organizacji 
krajowych i zagranicznych oraz tworzyć filie w innych miastach 
województwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Bank Żywności w Olsztynie osiąga swoje cele poprzez:
• Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i przekazywanie żywności
• Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek 
żywności
• Edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i 
niedożywienia
• Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania 
żywności
• Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów 
żywnościowych w tym podejmowanie tematyki zdrowotnej żywności, 
ilości i racji w standardach systemu żywienia
• Prowadzi działalność charytatywną na polu pomocy społecznej
• Zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością 
lokalnych organizacji i instytucji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działania Banku Żywności w Olsztynie związane z przekazaniem żywności w 2017 roku:
• przekazanie organizacjom 2 517 392,57  kg żywności o wartości 12 263 403,58 zł;
• dystrybucja żywności za pośrednictwem 229 organizacji i instytucji z 61 gmin naszego województwa.

Bank Żywności w Olsztynie w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. realizował następujące programy, 
akcje i przedsięwzięcia:

1. Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej FEAD.
To nasz największy pod względem pozyskanej żywności program. Jest on dedykowany osobom, które 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Beneficjentami programu są przede wszystkim osoby 
mające niski dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, bezdomne, przewlekle 
chore lub niepełnosprawne. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej 
potrzebującym za pośrednictwem lokalnych organizacji.
Bank dostarczał żywność własnym transportem do organizacji w regionie, a te następnie dystrybuowały 
żywność swoim podopiecznym. Każda z organizacji podpisała umowę dotyczącą dystrybucji, w której 
zobowiązała się do: zagospodarowania artykułów zgodnie z przeznaczeniem, niedopuszczenia do 
handlu artykułami pochodzącymi z Banku, terminowego rozdysponowania żywności, pokwitowania 
odebranego towaru oraz poddania się monitoringowi przez Bank w zakresie wykorzystania otrzymanej 
żywności. Realizacja programu możliwa była dzięki umowie, którą podpisaliśmy z Federacją Polskich 
Banków Żywności w Warszawie i wytycznymi z Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na początku roku (styczeń – maj 2017r.) odbyła się dystrybucja żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016. Kolejny – Podprogram 2017 - rozpoczął się w 
sierpniu 2017r.
W ramach realizacji Podprogramu 2016 dystrybuowano do organizacji partnerskich lokalnych  
artykuły spożywcze z długim terminem przydatności: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser 
żółty, groszek z marchewką, fasola biała konserwowa,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, 
gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej rzepakowy, szynka 
wieprzowa i pasztet wieprzowy.
Podprogram 2017- produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki 
wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, 
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herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód 
wielokwiatowy, olej rzepakowy.
Dodatkowo oprócz dystrybucji żywności prowadzone były działania towarzyszące, czyli praktyczne 
warsztaty, których celem była edukacja osób korzystających ze wsparcia żywnościowego 
z zakresu żywienia, umiejętności kulinarnych, oraz nauki prowadzenia własnego gospodarstwa 
domowego bez marnowania żywności, a także dobrego wykorzystania domowych finansów.
Realizacja działań towarzyszących w Podprogramie 2016 (organizowanych od stycznia do maja) 
pozwoliła przeprowadzić 185 warsztatów: kulinarnych, dietetycznych i edukacji ekonomicznej. 
Z warsztatów skorzystało 2 080 osób.  Realizacja działań towarzyszących w Podprogramie 2017 
(organizowanych od sierpnia do grudnia) pozwoliła przeprowadzić 83 warsztaty dla 920 osób.  
Warsztaty cieszyły się powodzeniem, szczególnie praktyczne warsztaty kulinarne podczas których 
uczestnicy mieli okazję poznać nowe przepisy, zdobyć nowe umiejętności, czy wręcz podszlifować 
umiejętności, by następnie wykorzystać je podczas sezonowej pracy zarobkowej. Tematyka warsztatów 
kulinarnych oscylowała wokół zasad sezonowości z wykorzystaniem produktów pochodzących 
z Programu. Warsztaty dietetyczne w Podprogramie 2016 dotyczyły w dużej mierze dietoterapii 
w wybranych jednostkach chorobowych, jak również żywienia dzieci i seniorów. Warsztaty edukacji 
ekonomicznej skupiały się na nauce racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi, by 
oszczędzać i nie marnować żywności, prądu czy wody. Realizacja obu Podprogramów odbiła się 
pozytywnym echem, co udało się przeczytać w lokalnej prasie oraz na portalach społecznościowych 
i stronach OPL oraz innych współpracujących podmiotów z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego.
Bank Żywności w Olsztynie  w ramach realizacji programu FEAD współpracował 
z 58 organizacjami pozarządowymi lub instytucjami, które objęły pomocą 38 180 osób. Beneficjenci 
ostateczni weryfikowani byli przez pracowników ośrodków pomocy społecznej. Z programu POPŻ FEAD 
przekazaliśmy w 2017 roku 1 979 787,64 kg żywności o wartości 9 316 475,13 zł.

2. Pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników i sieci handlowych.
W ramach tego działania pozyskaliśmy artykuły spożywcze od producentów, hurtowników i ze sklepów. 
Współpracowaliśmy z sieciami sklepów: LIDL, Tesco, Makro, Biedronka, Carrefour, Auchan 
i Kaufland, od których odbieraliśmy produkty z krótkim terminem przydatności. Nawiązywanie 
współpracy z producentami, rolnikami oraz hurtownikami żywności na terenie kraju, jest pracą 
wymagającą systematyczności i stałego kontaktu z przedstawicielami firm. To działanie zaowocowało 
pozyskaniem 337 656 kg żywności o wartości 2 059 782,16 zł. Żywność z tego działania trafiła za 
pośrednictwem 123 organizacji partnerskich, do osób potrzebujących, ośrodków wsparcia, domów 
dziecka oraz do szkół w ramach programu Żółty talerz.

3. Program WOW
Realizowaliśmy program związany z wycofaniem z rynku  warzyw i owoców (WOW), w związku z 
wprowadzonym rosyjskim embargo. W 2017 roku trzymaliśmy od 8 gospodarstw sadowniczych owoce i 
warzywa w ilości 80 029 kg o wartości 123 244,66 zł.  Owoce i warzywa trafiły za pośrednictwem 21 
organizacji do 9 081 osób w regionie.  

4. Organizacja i koordynacja zbiórek żywności.  
W celu wzmocnienia  wsparcia żywnościowego Bank Żywności w Olsztynie przeprowadził 3 zbiórki 
żywności. Zbiórki prowadzone były  w kwietniu, wrześniu i grudniu 2017 r. Pozyskane w ten sposób 
produkty były uzupełnieniem całorocznej, regularnej pomocy, jakiej Bank Żywności w Olsztynie udziela 
najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warmii i Mazur. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że 
najbardziej potrzebującymi produktami są: mąka, cukier, konserwy mięsne i rybne, olej, dżemy, napoje 
– soki. Są to produkty, których Bank Żywności nie posiada w ramach realizowanych programów i 
dlatego tak ważna jest organizacja zbiórek żywności.

Wielkanocna Zbiórka Żywności – odbyła się  w dniach 31.03-2.04. 2017 r.

• Liczba zebranej żywności - 35 821,04 kg
• Zbiórka została przeprowadzona w 267 sklepach w całym województwie, w tym 28 sklepach w 
Olsztynie,
• Wzięło w niej udział 3,5 tysiąca wolontariuszy
• Liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa - 36

Zbiórka Żywności PSP – odbyła się  w dniach 29 -30.09.2017 r.
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• Liczba zebranej żywności – 14 210,87 kg
• Zbiórka została przeprowadzona w 230 sklepach w całym województwie, w tym 27 sklepach w 
Olsztynie.
• Wzięło w niej udział 2,5 tysiąca  wolontariuszy
• Liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa - 32

Świąteczna Zbiórka Żywności – odbyła się  w dniach 1-3.12.2017 r.

• Liczba zebranej żywności – 44 476,58 kg  
• Zbiórka została przeprowadzona w  250 sklepach w całym województwie, w tym 28 sklepach w 
Olsztynie.
• Wzięło w niej udział 3,5 tysiąca wolontariuszy
• Liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa - 39
• W trakcie zbiórki żywności współpracowaliśmy z 50 partnerami w terenie

Zbiórki żywności są pracochłonną formą pozyskiwania żywności, wymagają ogromnego wysiłku, 
skoordynowania kilkunastu podmiotów realizujących zadanie na terenie województwa. Wolontariusze 
byli koordynatorami sklepów, zachęcali klientów do dzielenia się produktami, dyżurowali przy koszach, 
pomagali przy transporcie, pomagali w magazynie posortować i policzyć żywność   
W ramach tego działania zebraliśmy w 2017 roku 94 508,49 kg żywności o wartości 529 344,73 zł. 
Żywność ta trafiła do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, między innymi 
do placówek zajmujących się opieka nad dziećmi, osobami starszymi oraz rodzinami w trudnej sytuacji 
materialnej.  Zbiórki żywności to dla nas i naszych partnerów ogromne przedsięwzięcie logistyczne.

5. Program „Żółty talerz”
Projekt „Żółty Talerz” realizowaliśmy wspólnie z fundacją Kulczyk Foundation. Projekt ma na celu 
wzbogacenie i rozszerzenie oferty żywieniowej dzieci i młodzieży i był realizowany w stołówkach, 
świetlicach i punktach żywienia.
Bank Żywności w Olsztynie podpisał w 2017 roku umowy z 38 placówkami w regionie. W okresie 
wrzesień 2016 - sierpień 2017 przekazaliśmy 39 200,59 kg żywności o wartości 229 013,95 złotych.
Liczba dożywianych dzieci – 1008

6. Działania w obszarze wsparcia zawodowego i pomocy żywnościowej dla osób bezdomnych i innych 
długotrwale bezrobotnych.
Bank Żywności w Olsztynie zorganizował system pomocy żywnościowej w placówkach dla osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poza tymi placówkami.
Współpracowaliśmy w tym obszarze i przekazywaliśmy żywności organizacjom i instytucjom 
działającymi na rzecz osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim. Pomocą żywnościową 
wsparliśmy 428 osób, przekazaliśmy 74 230 kg żywności o wartości 470 779 zł.
Żywność pochodziła ze zbiórek żywności, od darczyńców.
Pomoc żywnościowa przekazywana była również bezdomnym z unijnego programu pomocy 
żywnościowej FEAD prowadzona była w 4 organizacjach, w 5 placówkach. Beneficjentami końcowymi 
tej pomocy było 400 osób, które otrzymały 23 558 kg żywności o wartości 105 881 zł.

Prowadziliśmy także aktywizację osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
współpracując w tym obszarze z CIS. W ramach reintegracji zawodowej zatrudnialiśmy w 2017 roku 4 
osoby, które odbyły bloki zawodowe w profesjach: pomocnik magazyniera, osoba sprzątająca, 
pomocnik gospodarczy.  

7. Podziękowanie wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom.
Bank Żywności w Olsztynie zorganizował w grudniu „Galę Wolontariatu”. Podczas uroczystości 
podziękowaliśmy Wolontariuszom za ich pracę i wspieranie naszych działań. Uczestnikami spotkania 
byli przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządów, uczniowie szkół, pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej, liderzy organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zajmujących się działaniami 
społecznymi, a także firmy wspierające działania Banku. W części oficjalnej podziękowaliśmy 
wolontariuszom, organizacjom, instytucjom, firmom i darczyńcom żywności.
Zaprezentowaliśmy działania Banku Żywności wraz z osiągniętymi rezultatami. W uroczystości wzięło 
udział około 100 osób. Spotkanie uświetnił występ muzyczny akordeonisty Piotra Gańko.
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8. EFFECT (Europe Fights Food waste trough Effective Consumer Training).  Erasmus +
Bank Żywności w Olsztynie uczestniczył w międzynarodowym projekcie w partnerstwie 
z Federacją Polskich Banków Żywności oraz z innymi bankami żywności i podmiotami działającymi 
w obszarze pomocy społecznej z Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Celem projektu była edukacja na temat racjonalnego gospodarowania żywnością i ograniczenia jej 
marnowania. Powstała edukacyjna strona internetowa, edukacyjna gra rodzinna planszowa „Nie 
marnuj jedzenia”, zorganizowano też wiele wydarzeń w różnych miastach europejskich, które 
przybliżały tematykę niemarnowania żywności. Działania kierowane były szczególnie do rodzin 
z niższymi dochodami, osób korzystających z pomocy żywnościowej oraz pracowników społecznych.
W roku 2017 w ramach projektu zorganizowano w Olsztynie wydarzenie „Zupa Disco”. Bank Żywności 
gotował zupę dwukrotnie: podczas Ogólnopolskiego Święta Sera oraz Światowego Dnia Żywności. Akcja 
była prowadzona w partnerstwie i współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Podczas obu wydarzeń uczestnicy przygotowywali zupę warzywną pod okiem 
szefa kuchni – Macieja Maciejewskiego. Potrawa przygotowywana była 
z produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, jednak nadal w pełni wartościowych. 
Odbywało się to przy dźwiękach energetycznej muzyki disco. Akcja pokazała, jak smaczne dania można 
przygotować z produktów, które często są marnowane. Projekt realizowany był do 31.10.2017r.

9. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020

„Wdrażanie nowych funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez 
rewitalizację obiektów Banku Żywności w Olsztynie”

Bank Żywności w Olsztynie podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu 29.06.2017r. Następnie podpisaliśmy umowę z 
wykonawcą - 11.10.2017 r., Przedsiębiorstwem Budowlanym Skorłutowski spółka jawna Jerzy i Ewa 
Skorłutowscy. Nadzór inwestorski powierzono Panu Wojciechowi Zabielskiemu.
 Pod koniec roku rozpoczęły się pierwsze prace remontowe w obiekcie. Rozpoczęliśmy również 
działania związane z zebraniem wkładu własnego do projektu.

„W drodze do aktywności”

To projekt skierowany do osób zagrożonych ryzkiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ponad 400 
osób z gminy Olsztyn i gmin przyległych ma szansę poprawić swoją sytuację społeczną, zdrowotną i 
zawodową. Projekt „W drodze do aktywności” jest realizowany od 1 sierpnia 2017 do 31 października 
2019 roku przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w 
Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.
W 2017 roku, w ramach naboru do projektu zrekrutowano 219 osób. Przeszły one wieloprofilową 
diagnozę potencjału i deficytów, każdy uczestnik odbył indywidualne spotkania z psychologiem, 
pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym, podczas których zdiagnozowano potrzeby 
uczestników. Zespół ww. specjalistów na podstawie zebranych informacji podczas indywidualnych 
spotkań przygotował Indywidualną Ścieżkę Reintegracji ( Bank Żywności 104 IPD) która obejmował min. 
3 formy wsparcia. Po powstaniu IŚR i określeniu min. 3 form wsparcia pracownicy socjalni podpisywali 
kontrakty socjalne z uczestnikami. Przeprowadzono warsztaty kompetencji społecznych i życiowych- 
Zarządzanie budżetem domowym. Uruchomiono 2 staże.

„Aktywni i kompetentni w Gminie Piecki”

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Piecki. Potrwa do października 2018 roku. Jest on 
skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 do 64 lat. W 
2017r. przeprowadzono rekrutację do projektu i podpisano umowy, które określiły sposoby 
współdziałania pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Bankiem Żywności.  Podczas spotkań z uczestnikami 
zdiagnozowano sytuację uczestników, predyspozycje psychiczne i edukacyjne, stwierdzone deficyty, 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Dla każdego uczestnika opracowano Indywidualną Ścieżkę 
Reintegracji, by dostosować dla każdego uczestnika usługi aktywnej integracji, w tym instrumenty 
aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Rozpoczęto cykl spotkań grupowych z psychologiem i 
brokerem edukacyjnym oraz indywidualne konsultacje z prawnikiem, doradcą zawodowym, brokerem 
edukacyjnym i psychologiem.

Druk: MPiPS 5



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

63657

229

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Bank Żywności w Olsztynie prowadził dodatkowe działania na rzecz:
- ochrony zabytków, 
- w zakresie edukacji,
- aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych 
społecznie i zawodowo.

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

„Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane Nida”

Projekt obejmuje wsparciem 16 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w 
wieku 18-64 lata, w tym osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy 
Ruciane-Nida. W 2017r. przeprowadzono rekrutację do projektu i podpisano umowy, które określiły 
sposoby współdziałania pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Bankiem Żywności.  Podczas spotkań z 
uczestnikami zdiagnozowano sytuację uczestników, predyspozycje psychiczne i edukacyjne, 
stwierdzone deficyty, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Po zebraniu wniosków, dla każdego 
uczestnika opracowano Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, umożliwiającą kompleksową aktywizację. 
Rozpoczęto cykl spotkań grupowych z psychologiem i brokerem edukacyjnym oraz indywidualne 
konsultacje z prawnikiem, doradcą zawodowym, brokerem edukacyjnym i psychologiem.

10. „Modernizacja środków transportu oraz magazynu BŻO – ul. Bohaterów Monte Cassino 4” ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu w 2017 roku zakupiono samochód dostawczy marki Peugeot z nowoczesną komorą 
chłodniczą. Zmieniony został harmonogram, który przesuwa realizację zadań o kwartał.
Zakończenie realizacji projektu jest planowane na 31 grudnia 2018.

11. Transport

5 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu chłodni marki Mercedes, otrzymanego 
w ramach dotacji z Fundacji Carrefour. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Fundacji Carrefour, 
przedstawiciele organizacji i instytucji, które współpracują z Bankiem Żywności w ramach realizacji 
programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

12. Delma – Extra Stołówka

W 2017 roku wzięliśmy udział w projekcie „Delma – Extra stołówka”. Bank Żywności w Olsztynie był 
partnerem społecznym akcji. Firma Delma Extra funduje wybranym szkołom remont stołówek, by 
poprawić warunki wydawania posiłków w szkołach podstawowych na terenie Polski. Banki Żywności 
organizują warsztaty edukacyjne na temat niemarnowania żywności. Szkoły otrzymują materiały 
edukacyjne. W województwie warmińsko-mazurskim do projektu zakwalifikowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu.

Druk: MPiPS 6



3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Bezpłatne 
przekazywanie 
artykułów spożywczych 
osobom potrzebującym 
- mieszkańcom 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego. Żywność 
trafia do osób, które 
najczęściej są 
wskazywane przez 
pracowników miejskich 
i gminnych  ośrodków 
pomocy społecznej. 
Wsparcie żywnościowe 
pozyskane przez Bank 
Żywności w Olsztynie 
trafia do organizacji i 
instytucji społecznych z 
całego regionu: 
jadłodajni, domów 
pomocy społecznej, 
świetlic 
środowiskowych, 
domów dziecka, 
noclegowni, ośrodków 
pomocy społecznej, 
domów samotnej 
matki, ale również do 
szkół i innych placówek 
edukacyjno-
wychowawczych.

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 7
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działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Współpraca z 
organizacjami i 
instytucjami 
zajmującymi się 
osobami bezdomnymi, 
zagrożonymi bądź 
wykluczonymi 
społecznie i zawodowo. 
W ramach działań  na 
rzecz bezdomnych od 
ponad 10 lat 
realizujemy wspólnie z 
Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego projekt 
wychodzenia z 
bezdomności. Od 
początków naszego 
funkcjonowania 
współpracujemy z 
placówkami 
zajmującymi się 
bezdomnymi w zakresie 
zabezpieczenia 
bytowego, dostarczania 
żywności na 
podstawowe 
zabezpieczenie. Bank 
Żywności w Olsztynie 
zajmuje się aktywizacją 
zawodową osób 
bezdomnych, którzy 
pomagają nam przy 
codziennych pracach w 
organizacji: przy 
pracach remontowych, 
magazynowych, przy 
zbiórkach żywności oraz 
pracach porzadkowych.

94.99.Z

Druk: MPiPS 8



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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzimy 
aktywizację środowisk 
lokalnych wokół 
problemu związanego z 
niedożywieniem dzieci. 
Celem tego działania 
jest dotarcie do szkół, 
świetlic i innych 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych, z 
wiedzą na temat 
skutecznych sposobów 
przeciwdziałania 
niedożywieniu dzieci. 
Bank Żywności w 
Olsztynie prowadzi 
następujące działania 
edukacyjne:
- współpraca ze 
szkołami dotycząca 
opracowania 
scenariuszy lekcji 
(tematyka: 
zapobieganie 
marnowaniu żywności, 
prawidłowe 
odżywianie, 
kształtowanie nawyków 
żywieniowych),
- przeprowadzania 
zbiórek żywności we 
wrześniu, z 
przeznaczeniem na 
realizacje programu 
dożywiania dzieci,
- prowadzenie 
warsztatów 
kulinarnych, w 
wybranych placówkach 
(w trakcie zajęć dzieci 
przygotowują 
wartościowe posiłki, 
uczą się liczenia kalorii, 
odczytywania etykiet).

86.90.E

Druk: MPiPS 9
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Bank Żywności w 
Olsztynie dostarcza 
artykuły spożywcze, w 
formie paczek 
żywnościowych lub 
ciepłych posiłków, 
osobom 
potrzebującym, lub 
wszystkim tym, którzy z 
różnych względów 
znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej. 
Bank Żywności w 
Olsztynie dostarcza 
żywność do organizacji 
społecznych na tereny 
gmin województwa 
warmińsko-
mazurskiego, które 
współpracują ze 
stowarzyszeniem na 
podstawie 
porozumienia. Określa 
ono warunki, zakres i 
formę wsparcia. 
Żywność do 
potrzebujących trafia za 
pośrednictwem 
organizacji społecznych.

88.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 10
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 16,284,276.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,394,994.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 269,655.06 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 76,070.38 zł

d) Przychody finansowe 88.95 zł

e) Pozostałe przychody 1,543,468.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20.Z Bank Żywności w Olsztynie jest właścicielem 
budynku, w którym prowadzi działalność 
statutową. W części biurowej wydzielone są 
pomieszczenia pod wynajem. Budynek jest 
wyposażony w podstawowe media, jak prąd i 
woda. Pomieszczenia dostosowane są do osób z 
niepełnosprawnościami. Wynajmujący 
korzystają także z gruntu, który przynależy do 
poszczególnych lokali. Na powyższym gruncie 
wyznaczone są miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych. Z wynajmowanych 
pomieszczeń korzystają organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorcy.

52.29.B Bank Żywności w Olsztynie realizował w okresie 
sprawozdawczym usługi transportowe. W 
ramach realizacji podprogramów 
żywnościowych, żywność jest transportowana z 
magazynów banku Żywności do organizacji 
społecznych z województwa warmińsko-
mazurskiego. Następnie przy wsparciu 
organizacji charytatywnych przekazywana jest 
osobom potrzebującym. Usługi transportowe 
świadczone są również na rzecz spółdzielni 
socjalnej w zakresie dostarczania produktów do 
kuchni oraz rozwożenia gotowych posiłków do 
punktów rozlokowanych w Olsztynie. 
Spółdzielnia socjalna przygotowuje dziennie 300 
posiłków na rzecz podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,223.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 23,950.00 zł

Druk: MPiPS 11



23,950.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 35,999.00 zł

0.00 zł

6,283.00 zł

29,716.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 16,220,104.78 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,223.10 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 13,755,800.64 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

12,929,022.45 zł 0.00 zł

269,655.06 zł 0.00 zł

42,500.28 zł

60,276.91 zł

10,800.00 zł

443,545.94 zł 0.00 zł

1 Remont magazynu do przechowywania żywności i wdrożenie zasad systemu HACCP - 
obowiązkowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanej żywności.

4,223.10 zł

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,465,971.65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

18.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

13.4 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

3,010.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

3,000.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 667,780.98 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

599,067.48 zł

599,067.48 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 68,713.50 zł

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

667,780.98 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7,200.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 660,580.98 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

6,457.22 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

49,191.19 zł

6.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

20.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 9.00 osób

11.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6,671.67 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Pomoc żywnościowa 
mieszkańcom Olsztyna

Celem zadania było 
zapewnienie cyklicznego 
zasilania w bezpłatną żywność 
jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, 
pozarządowych organizacji 
charytatywnych z terenu miasta 
Olsztyna. Za ich pośrednictwem 
dotarcie do osób najbardziej 
potrzebujących, w 
szczególności: dzieci, młodzieży, 
seniorów, osób 
niepełnosprawnych oraz osób 
bezdomnych, rodzin 
wielodzietnych oraz innych 
placówek zajmujących się 
osobami potrzebującymi. 
Dodatkowy cel, to bezpłatne 
pozyskiwanie żywności i 
bezpłatny jej rozdział.

Gmina Olsztyn 10,000.00 zł

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6,397.13 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Zbiórka żywności - 
aktywność organizacji i 
mieszkańców powiatu 
olsztyńskiego

Zorganizowanie 3 zbiórek 
żywności na rzecz 
potrzebujących mieszkańców 
powiatu olsztyńskiego. 
Przekazanie żywności 
pozyskanej ze zbiórek oraz od 
producentów i hurtowników 
jednostkom organizacyjnym 
pomocy społecznej, domom 
pomocy społecznej, placówkom 
opiekuńczo-wychowawczym, 
domom dziecka, rodzinom 
zastępczym, usamodzielnionym 
wychowankom, pozarządowym 
organizacjom charytatywnym 
sprawującym opiekę nad 
osobami potrzebującymi, w 
szczególności: dziećmi, 
młodzieżą z trudnych 
środowisk, seniorami.

Powiat Olsztyński 10,000.00 zł

3 Wsparcie żywnościowe osób 
bezdomnych

Zorganizowanie systemu 
dożywiania w placówkach 
stacjonarnych dla osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością oraz poza tymi 
placówkami. Przekazanie w 
2017 roku 30 ton żywności do 
organizacji pracujących na rzecz 
około 500 osób bezdomnych 
lub zagrożonych bezdomnością. 
Współpraca z minimum 5 
organizacjami pozarządowymi, 
działającymi na rzecz osób 
bezdomnych.
Wyszukiwanie rezerw żywności 
produkowanej w nadmiarze i 
przekazywanie bezdomnym. 
Realizacja unijnego programu 
pomocy żywnościowej.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

7,000.00 zł

4 Wolontariat w działaniach 
społecznych

Edukacja poprzez szkolenia i 
warsztaty wolontariuszy oraz 
koordynatorów zbiórek 
żywności, innych akcji 
realizowanych przez bank 
Żywności w Olsztynie. 
Podejmowanie inicjatyw 
angażujących wolontariuszy do 
różnych akcji. 
Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami w 
promowaniu idei wolontariatu. 
Zwiększenie liczby 
wolontariuszy w różnym wieku, 
stałych i akcyjnych 
zaangażowanych w działania na 
rzecz społeczności lokalnej.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

8,500.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

5 Pomoc żywnościowa 
mieszkańcom Gminy Korsze

Zapewnienie cyklicznego 
zasilania w bezpłatną żywność 
500 osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej 
mieszkańców Gminy Korsze. 
Organizacja trzech zbiórek 
żywności na rzecz 
potrzebujących mieszkańców 
gminy Korsze.

Gmina Korsze 3,950.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Bank Żywności w Olsztynie

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Agencja Rynku Rolnego oddział w Olsztynie 1

2 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1

3 Urząd Dozoru Technicznego 1

4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 1

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marek Borowski
Joanna Tomaszczyk Data wypełnienia sprawozdania
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