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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 jest zmniejszanie obszarów 
niedożywienia i głodu oraz   przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Bank Żywności jest niezależną organizacją pozarządową, nie nastawioną 
na zysk, działającą na polu pomocy społecznej.
Bank Żywności 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 realizuje swoje cele następującymi sposobami: 
- systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności;
- zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością 
lokalnych organizacji i instytucji.
- organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek 
żywności;
- edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i 
niedożywienia oraz przeciw marnowaniu żywności;
- 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.
-  działalność charytatywna na polu pomocy społecznej

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 pozyskaniem i przekazaniem żywności w 2018 roku:
• przekazane organizacjom  2 366 000 kg żywności o wartości  12 439 342 zł;
• dystrybucja żywności za pośrednictwem 249 organizacji i instytucji z 70 gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

Bank Żywności w Olsztynie w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. realizował następujące programy, akcje i przedsięwzięcia:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
W roku 2018 r. realizowano Podprogram 2017 (okres realizacji: 08.2017-30.06.2018) i Podprogram 2018 (okres realizacji: 
1.09.2018-30.06.2019 r.). Źródło finansowania: Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Beneficjentami 
POPŻ byli odbiorcy żywności województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu podejmowane były następujące 
działania:
• pomoc żywnościowa
• działania towarzyszące: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, warsztaty edukacji ekonomicznej i warsztaty 
niemarnowania żywności.
POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej 
potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, 
które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i 
dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego 
określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub 
posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.  
W  2018 w ramach realizacji roku Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Bank Żywności w Olsztynie współpracował z 61 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które swoją pomocą objęły 38 563 osoby. Beneficjenci ostateczni POPŻ 
kwalifikowani byli przez pracowników ośrodków pomocy społecznej. Każda z organizacji podpisała umowę dotyczącą 
dystrybucji, w której zobowiązywała się do zagospodarowania artykułów zgodnie z przeznaczeniem, niedopuszczenia do handlu 
otrzymanymi artykułami, terminowego rozdysponowania żywności, pokwitowania odebranego towaru oraz poddania się 
monitoringowi prowadzonemu przez Bank Żywności w zakresie wykorzystania otrzymanej żywności.
Poza powyższymi działaniami prowadzone są również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie warsztatów. W roku kalendarzowym 2018  w ramach 
Podprogramów 2017 i 2018 zrealizowano ogólnie 320 warsztatów, w których wzięło udział 2904 osób, z czego wyodrębnić 
można: 
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• warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków 
pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych (ilość 196, liczba osób 1355),
• warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia (ilość 75, liczba osób 937),
• programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności 
(ilość 2, liczba osób 18),
• warsztaty edukacji ekonomicznej poprzez naukę tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego 
prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym 
darów żywnościowych (ilość 47, liczba osób 594).
W ramach realizacji Podprogramu 2017 (01.01.-30.06.2018.) dystrybuowano do lokalnych organizacji partnerskich artykułu 
spożywcze z długim terminem przydatności: makaron, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód 
wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy z warzywami.
W ramach realizacji Podprogramu 2018 (01.08.-31.12.2018.) dystrybuowano do lokalnych organizacji partnerskich artykułu 
spożywcze z długim terminem przydatności: makaron, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód 
wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
W 2018 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Bank Żywności w Olsztynie przekazał 1 841 576,24 kg żywności o 
wartości 9 342 189,34 zł.

2. Pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników i sieci handlowych.
 W ramach tego działania pozyskaliśmy artykuły spożywcze od producentów żywności, hurtowników i sklepów. Bank Żywności 
w Olsztynie współpracował m.in. z sieciami sklepów: LIDL, Tesco, Makro, Biedronka, Carrefour, Auchan i Kaufland, z których 
odbieraliśmy produkty z krótką datą przydatności. Ścisła współpraca z rolnikami, producentami żywności, hurtownikami i 
sieciami handlowymi jest pracą wymagającą systematyczności i stałego kontaktu. Działania te zaowocowały pozyskaniem 499 
787,08 kg żywności o wartości. Pozyskana żywność, za pośrednictwem 249 organizacji partnerskich, do osób potrzebujących, 
ośrodków wsparcia, domów dziecka oraz szkół.

3. Organizacja i koordynacja zbiórek żywności.  
 W celu wzmocnienia wsparcia żywnościowego Bank Żywności w Olsztynie  zrealizował w 2018r. dwie zbiórki żywności. 
Przeprowadzone one były w marcu i grudniu. W zbiórkach wzięło udział ponad 2000 wolontariuszy z powiatu olsztyńskiego z 
miejscowości m.in.: Dobre Miasto, Barczewo, Biskupiec, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Świątki. 

Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 16-17.03.2018r.
• Liczba zebranej żywności – 32 128,12 kg
• Zbiórka została przeprowadzona w 245 sklepach w całym województwie, w tym 25 sklepach w Olsztynie
• Liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa – 33 

Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 31.11.-01.12.2018r.
• Liczba zebranej żywności – 38 845,56 kg
• Zbiórka została przeprowadzona w 283 sklepach w całym województwie, w tym 34 sklepach w Olsztynie
• Liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa – 36
 
 Zbiórki żywności są pracochłonną formą jej pozyskiwania, wymagającą ogromnego wysiłku, skoordynowania dużej liczby 
podmiotów realizujących zadanie na terenie województwa. Ogromną rolę w realizacji zbiórek odgrywali wolontariusze, którzy 
byli koordynatorami sklepów, zachęcali klientów do dzielenia się artykułami spożywczymi z osobami potrzebującymi, 
dyżurowali przy koszach, pomagali przy transporcie oraz sortowaniu i policzeniu żywności w magazynie. W ramach tego 
działania zebraliśmy w 2018r. 70 973,68 kg żywności. Żywność pozyskana ze zbiórek trafiła przed świętami Wielkanocnymi i 
Bożego Narodzenia do mieszkańców Warmii i Mazur, m.in. placówek opiekujących się dziećmi, osobami starszymi oraz 
rodzinami w trudnej sytuacji materialnej.

4. Działania w obszarze wsparcia zawodowego i pomocy żywnościowej dla osób bezdomnych i innych długotrwale 
bezrobotnych.
 Bank Żywności w Olsztynie prowadził przez cały rok dystrybucję żywności placówkom stacjonarnym, zajmującymi się około 600
 osobami bezdomnymi w województwie warmińsko-mazurskim. Bank regularnie przekazywał na rzecz osób bezdomnych 
żywność pochodzącą ze zbiorek żywności oraz od darczyńców i hurtowników. Pozyskane od 26 producentów, hurtowników 
oraz sklepów (np. Makro, Tesco, Biedronka, LIDL) artykuły spożywcze m.in. pieczywo, nabiał, mięso, wędliny, ryby oraz warzywa 
i owoce były przekazywane osobom bezdomnym. Dodatkowo, zbiórki na rzecz tych osób realizowały 3 organizacje zajmujące 
się bezdomnymi w Olecku i Ełku w partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie pozyskując ponad 7 000 kg żywności.
To działanie zaowocowało pozyskaniem 96 611.70 kg żywności o wartości 697 854,16 zł.  
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5. Pomoc żywnościowa mieszkańcom gminy Korsze.
 W ramach projektu 350 potrzebujących mieszkańców gminy Korsze otrzymało z programu POPŻ 23.777,80 kg żywności. 
Pozyskaliśmy żywność od producentów i dystrybutorów, po czym przekazaliśmy jej część dla potrzebujących mieszkańców 
gminy Korsze - rezultaty monitorowaliśmy dzięki programowi magazynowemu ENOVA. Przekazana żywność pochodząca od 
darczyńców, producentów oraz sieci handlowych to 14.886,85 kg żywności. W ramach 2 zbiórek żywności pozyskano – 4.569, 
42 kg długoterminowej, różnorodnej asortymentowo żywności dla potrzebujących rodzin gminy Korsze. Informacje o 
osiągnięciu wskaźnika są porozumienia o przeprowadzeniu zbiórek oraz program magazynowy Enova. Tym samym znacznie 
zmniejszyliśmy obszary niedożywienia wśród mieszkańców Korsze.

6. Podziękowanie wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom 
 Bank Żywności w Olsztynie przeprowadził warsztaty dla wolontariuszy na rzecz działań społecznych, które miały na celu 
pobudzenie świadomości do angażowania się w różne inicjatywy na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Uczestnicy 
warsztatów zostali wyłonieni ze szkół, z którymi współpracuje Bank Żywności w Olsztynie. Przeprowadzono 8 warsztatów 
łącznie dla grupy około 144 osób. Szkolenia zostały przeprowadzane szczególnie przez zbiórkami żywności. Przeprowadziliśmy 
szkolenie dla partnerów Banku Żywności w Olsztynie. Głównym tematem szkolenia była poprawa prowadzonych działań w 
zakresie zbiórki (przygotowanie wolontariuszy do zbiórki, współpraca z partnerami lokalnymi, sklepami, promocja zbiórki, 
zaangażowanie lokalnych liderów). Szkolenie pozwoliło na wymianę doświadczeń liderów z 10 miejscowości. Kolejną grupą 
szkoleniową byli koordynatorzy zbiórek żywności, którzy bezpośrednio współpracowali z wolontariuszami akcyjnymi. Od lat w 
tym działaniu korzystamy z członków stowarzyszeń i innych organizacji oraz instytucji współpracujących z Bankiem. 
 12 grudnia 2018r. Bank Żywności w Olsztynie zorganizował „Galę Wolontariatu”. Głównym punktem programu było wręczenie 
podziękowań dla wolontariuszy, organizacji społecznych z regionu, instytucji i firm, które angażowały się w Świąteczną Zbiórkę 
Żywności oraz inne akcje w ciągu roku, organizowane przez Bank Żywności w Olsztynie. Uczestnikami spotkania byli 
przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządów, uczniowie szkół, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, liderzy 
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zajmujących się działaniami społecznymi, firmy wspierające działania Banku. 
Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy działania Banku Żywności w Olsztynie i ich rezultaty. W uroczystości wzięło udział ok. 
120 osób, a spotkanie uświetniły występy muzyczne w wykonaniu wychowanków Pałacu Młodzieży: Matusza Samko, Oliwii 
Kordek oraz Emilii Czarnyszewicz.

7. EGGS - projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus+.
  EGGS - StudEnts fight food and packaging waste throuGh entrepreneurial education and Game-baSed learning. (Uczniowie 
walczą z marnowaniem  żywności  i ograniczeniem odpadów opakowaniowych, poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę 
opartą na grze komputerowej– EGGS).  Pod koniec roku rozpoczęła się realizacja  międzynarodowego projektu, w którym Bank 
Żywności w  Olsztynie jest liderem i koordynatorem. Projekt EGGS otrzymał dofinansowanie unijne i jest realizowany w ramach 
programu Erasmus+. Celem projektu jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności i ograniczenie odpadów opakowaniowych.  
Projekt jest realizowany przez organizacje wchodzące w skład międzynarodowego zespołu, do którego należą: Bank Żywności w 
Olsztynie (Polska), Eurocrea Merchant (Włochy), PLATON (Grecja), Social Value UK (Wielka Brytania), Szkoła Podstawowa nr 15 
w Olsztynie (Polska).  Dzięki projektowi zostanie opracowany innowacyjny model kształcenia, zaprojektowany specjalnie dla 
uczniów w wieku 11-15 lat. Będzie on oparty na grze komputerowej o charakterze edukacyjnym. Gra będzie dotyczyła tematów 
związanych z niemarnowaniem żywności i ograniczeniem odpadów opakowaniowych.  Gra EGGS będzie miała za zadanie 
uświadomić uczniów, jak ważny mają wpływ na ochronę środowiska i dbałość o jego zrównoważony rozwój. Dodatkową, ale 
równie ważną, ideą przyświecającą stworzeniu gry EGGS będzie promowanie edukacjiw zakresie przedsiębiorczości, a tym 
samym zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (Early School Leaving – ESL). Projekt EGGS koncentruje się w 
szczególności na poprawie jakości oraz skuteczności edukacji i szkoleń, promowaniu równości, spójności społecznej, czy 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

8. Projekt międzynarodowy realizowany w ramach FOLM – From Outdoors to Labour Market (Od natury do rynku pacy).
 FOLM jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży. Na Warmii i Mazurach z projektu będą korzystali młodzi ludzie, 
którzy nie uczą się, nie pracują, nie przygotowują się do zawodu i są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Innowacyjna 
edukacja, kursy i współpraca z trenerami pomoże im w wejściu na rynek pracy lub podjęciu nauki. FOLM działa w oparciu o 
międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Venture Trust (Wielkia Brytania), Uniwersytet w Edynburgu (Wielka 
Brytania), Rząd Kantabrii i Grupa Femxa (Hiszpania), Instytut Technologii w Limerick (Irlandia), System Uniwersalnego 
Kształcenia (Irlandia) oraz Bank Żywności w Olsztynie. Liderem projektu jest Centrum Innowacyjnej Edukacji. Celem projektu 
jest zmotywowanie młodych ludzi i wsparcie ich w wejściu na rynek pracy lub w powrocie do edukacji. Przez najbliższe 3,5 roku 
projekt FOLM będzie wdrażać model „kształcenia na zewnątrz” w trzech europejskich regionach: Cantabria (Hiszpania), Warmia 
i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia). W projekcie From Outdoors to Labour Market będzie uczestniczyło blisko 1000 młodych 
ludzi z trzech krajów.

9. „Aktywne i skuteczne organizacje – silny region” (okres realizacji: 1.05.2018-31.12.2018.)
 Źródło finansowania: Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie brali udział beneficjenci z 6 Organizacji :
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” w Kętrzynie
• Stowarzyszenie „Samarytanie” w Ornecie
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• Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie
• Fundacja Niepełnosprawnych Sanus w Ostródzie
• Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo
• Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach
 Liczba osób objętych działaniami: 330. Celem projektu było wzmocnienie 6 organizacji na rzecz sprawnego zapobiegania 
marnowaniu żywności celem przeznaczania jej na rzecz osób potrzebujących. Usamodzielnienie organizacji w obszarze 
sprawnego pozysku i dystrybucji żywności, a także prowadzenia działań edukacyjnych na rzecz zmniejszania zjawiska 
marnowania żywności.
 W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
• organizacja 3 konferencji w województwie: Mrągowo, Iława, Olsztyn oraz jednej konferencji podsumowującej w Olsztynie. 
Udział w nich wzięli przedstawiciele samorządów, branży spożywczej i zaangażowani mieszkańcy. Tematyka konferencji - 
problem marnowania, ustawa o niemarnowaniu, działalność BŻO
• rekrutacja 6 organizacji do wsparcia
• wizyta studyjna w BŻO przedstawicieli 6 organizacji (przedstawienie procesu dystrybucji, analiza SWOT organizacji, wizyta w 
magazynach)
• szkolenia dla organizacji - realizacja skutecznego pozysku i dystrybucji, nawiązywanie współpracy z sieciami, realizacja działań 
edukacyjnych w obszarze niemarnowania żywności, umiejętności IT, promocja w Internecie
• wizje lokalne w organizacjach - diagnoza potrzeb, pomoc w zainicjowaniu procesu pozysku
• eventy informacyjno-edukacyjne - realizacja obchodów Światowego Dnia Żywności w Olsztynie oraz 6 wydarzeń, po jednej w 
każdej miejscowości będącej siedzibą każdej z organizacji
• przeprowadzenie działań pozyskowych przez każdą z 6 organizacji - pozysk ze sklepu zrealizowany przez 3 organizacje (odbiór 
żywności świeżej z sieci handlowych Biedronka i Kaufland) + zbiórka żywności zrealizowana przez 3 organizacje
• działania edukacyjne dla uczniów z 6 szkół – zaangażowanie przez każdą z organizacji szkoły ze swojego terenu i realizacja 
działań edukacyjnych (warsztaty) dot. niemarnowania żywności oraz konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie 
przedstawiali swoje pomysły na niemarnowanie żywności.
W realizacji projektu uczestniczyli specjaliści: koordynator, specjalista ds. wolontariatu, specjalista ds. dystrybucji,  edukator 
niemarnowania żywności, trener TIK, specjalista ds. wsparcia.

10. Dbamy o zdrowie”(okres realizacji: 1.02.2018-31.12.2018)
 Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski. Beneficjenci: 3 placówki Warsztaty Terapii Zajęciowej i 3 Środowiskowe Domy 
Samopomocy.
 Projekt zakładał wsparcie kadry i uczestników trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dwóch Środowiskowych Domów 
Samopomocy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie żywienia i wpływu diety na zdrowie. Realizacja 
projektu pozwoliła na dotarcie do terapeutów, opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami i osób starszych 
przebywających w tych placówkach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach zadania Bank Żywności w 
Olsztynie prowadził cykl warsztatów i poradnictwa dla kadry, uczestników i chętnych członków rodzin Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Dobrego Miasta, Olsztyna i Olsztynka oraz dla Środowiskowych Domów Samopomocy z Olsztyna (2) i Lidzbarka 
Warmińskiego. Zrealizowano 6 warsztatów dietetycznych dla wszystkich WTZ i ŚDS, w których wzięły udział w sumie 123 osoby, 
12 warsztatów kulinarnych, w których uczestniczyło w sumie 207 osób oraz konsultacje dietetyczne, w których udział wzięło 
113 osób.
 Dzięki warsztatom uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prawidłowego żywienia, komponowania jadłospisu, 
budowania właściwych nawyków żywieniowych, przechowywania żywności czy przygotowywania posiłków w oparciu o zasady 
prawidłowego żywienia.

11. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014
-2020.
• „W drodze do aktywności” (okres realizacji: od 01.08.2017. - 31.10.2019.)
Projekt skierowany jest do 263 kobiet i 180 mężczyzn w wieku 15-64 lat, w tym 18 kobiet i 25 mężczyzn z niepełnosprawnością, 
zamieszkujących teren miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo (MOF 
Olsztyn), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w III grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy), a także ich otoczenia w 
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego 
objętych wsparciem. 
 Podjęte działania zmierzają do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie 
psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej 
(doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie jest zastosowanie 
modelu JOB firma, symulacyjnego przedsiębiorstwa kształtującego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

• „Aktywni i kompetentni w gminie Piecki” (okres realizacji projektu: 01.08.2017. – 30.11.2018.)
 Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego w wieku 18-64 lat, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do trzeciego profilu pomocy, zamieszkałych na 
terenie gminy Piecki poprzez objęcie ich w okresie od 01.08.2017 do 31.11.2018 roku usługami aktywnej integracji, w tym 
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instrumentami aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a w przypadku 3 uczestników dodatkowo instrumentami 
aktywizacji zawodowej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: 
indywidualna ścieżka reintegracji, grupowe zajęcia aktywizujące, specjalistyczne konsultacje indywidualne, kursy i szkolenia 
zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, praca socjalna. Z uczestnikami pracował psycholog, broker edukacyjny i 
doradca zawodowy. Dzięki realizacji projektu 15 osób z gminy Piecki zwiększyło swoją aktywność społeczną i zawodową, 
podniosło swoje kompetencje społeczne i uzyskało kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

• „Aktywni i kompetentni w gminie Ruciane –Nida” (okres realizacji projektu: 01.08.2017. – 31.08.2018.)
 Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 16 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego w wieku 18-64 lat, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do trzeciego profilu pomocy, zamieszkałych na 
terenie gminy Ruciane -Nida poprzez objęcie ich w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 roku usługami aktywnej integracji, w 
tym instrumentami aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a w przypadku 4 uczestników dodatkowo instrumentami 
aktywizacji zawodowej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia. W ramach projektu realizowane były następujące zadania: 
indywidualna ścieżka reintegracji, grupowe zajęcia aktywizujące, specjalistyczne konsultacje indywidualne, kursy i szkolenia 
zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, praca socjalna. Z uczestnikami pracował psycholog, broker edukacyjny i 
doradca zawodowy. Dzięki realizacji projektu 16 osób z gminy Ruciane-Nida  zwiększyło swoją aktywność społeczną i 
zawodową, podniosło swoje kompetencje społeczne i uzyskało kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

• „Postaw na Rodzinę” (okres realizacji projektu: 01.09.2018. – 31.08.2019.)
 Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób z 10 rodzin mieszkających w obszarze 
rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji na terenie Miasta Olsztyna, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 
wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. usługami społecznymi w postaci 
zadań: indywidualna diagnoza rodziny, poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, grupowe zajęcia aktywizujące, 
prowadzącymi do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz powrocie na rynek pracy. Każda z rodzin biorąca udział w 
projekcie objęta jest wsparciem:
- psychologa, pedagoga, dietetyka - 45 godzin 
- coacha rodziny- 108 godzin
 -prawnika – 10 godzin
 Każda z rodzin bierze udział w warsztatach „ Złota rączka”, Warsztatach Artystycznych, Warsztatach podnoszących jakość życia, 
Szkole dla Rodziców, Kursie I pomocy, Zajęciach profilaktycznych dla dzieci, Indywidualnych warsztatach dbania o wizerunek.

• „Czas na Rodzinę” (okres realizacji projektu: 01.09.2018. – 31.08.2019.)
 Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób z 10 rodzin mieszkających poza obszarem 
rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji na terenie Miasta Olsztyna, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 
wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. usługami społecznymi w postaci 
zadań: indywidualna diagnoza rodziny, poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, grupowe zajęcia aktywizujące, 
prowadzącymi do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz powrocie na rynek pracy. Każda z rodzin biorąca udział w 
projekcie objęta jest wsparciem:
- psychologa, pedagoga, dietetyka - 45 godzin 
- coacha rodziny- 108 godzin
- prawnika – 10 godzin
 Każda z rodzin bierze udział w warsztatach „ Złota rączka”, Warsztatach Artystycznych, Warsztatach podnoszących jakość życia, 
Szkole dla Rodziców, Kursie I pomocy, Zajęciach profilaktycznych dla dzieci, Indywidualnych warsztatach dbania o wizerunek.

• „Wdrażanie nowych funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez rewitalizację obiektów Banku 
Żywności w Olsztynie”
 W ramach realizacji działania prowadzone są prace związane z rewitalizacją budynku przy ul. Marka Kotańskiego 1, należącego 
do Banku. W rewitalizowanym budynku powstanie Kuźnia Społeczna. Miejsce spotkań, aktywizacji zawodowej i społecznej, 
rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia organizacji społecznych. Wyjątkowy obiekt powstaje w zaadaptowanym XIX-
wiecznym budynku po byłych koszarach wojskowych w Olsztynie.

• "Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina" (okres realizacji: 01.09.2018 – 30.08.2019.)
 Projekt realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza. 
Uczestnikami projektu są 42 osoby z 12 rodzin, zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją 
określoną w horyzontalnych, krajowych wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 
stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, które 
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku 
pracy), mieszkające na terenie Miasta Olsztyna. Uczestnikami projektu są w 100 % osoby zamieszkujące na obszarze 
rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji oraz zgodnie z Regulaminem konkursu zamieszkujące na terytorium 
MOF (Miasto Olsztyn). Preferowane są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
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• „Aktywni i kompetentni w Iławie” (okres realizacji: 01.08.2018-31.07.2019.)
 Beneficjentami działania są 23 osoby z Iławy. W ramach działania prowadzone są indywidualne zajęcia aktywizujące z 
brokerem edukacyjnym, doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, coachem. Indywidualne zajęcia rozpoczęły się w 
2018r i będą kontynuowane do końca lipca 2019r. Dodatkowo realizowane są grupowe zajęcia aktywizujące: 
- warsztaty umiejętności społecznych o tematyce: Rozmawiamy o emocjach, Integracja, Emocje i komunikacja, Zarządzanie 
sobą w czasie, Asertywność-"nie, dziękuję", Ja w grupie, Zarządzanie stresem, Samoocena - moja wartość, Komunikacja 
interpersonalna - sztuka porozumiewania się;
- warsztaty z brokerem edukacyjnym o tematyce: Postawa przedsiębiorcza; Budowanie postawy proaktywnej; Podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych; Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; Świadomość własnych zalet i zasobów. Rynek pracy w Iławie; 
Dokumenty aplikacyjne - Twoja wizytówka.

12. Promocja Banku Żywności w Olsztynie w 2018 roku
 Promocja Banku Żywności w Olsztynie i jego misji była widoczna podczas wielu wydarzeń i spotkań organizowanych bądź 
współorganizowanych przez organizację. Utrzymywany był stały kontakt z mediami. O najnowszych działaniach informowaliśmy 
również za pośrednictwem strony internetowej i profilu na Facebooku. Wśród działań jakie podjęliśmy były:
 • Działania 1% - na początku 2018 roku była prowadzona kampania promująca przekazywanie 1% na rzecz Banku Żywności w 
Olsztynie. Współpracowaliśmy z organizacjami, które nie są OPP, z biurami rachunkowymi, prowadziliśmy akcję „Wspieram 
Bank Żywności w Olsztynie”. Korzystaliśmy z bezpłatnych spotów w mediach publicznych, promowaliśmy akcję na Facebooku, 
stronie internetowej i poprzez zaprzyjaźnione organizacje partnerskie. 
• W 2018 roku Bank Żywności w Olsztynie organizował bądź współorganizował kilka wydarzeń charytatywnych, których celem 
była zbiórka pieniędzy na budowę/wyposażenie kuchni społecznej. 
• Charytatywne Targi Ślubne - Kwiaciarnia „W te pędy”, Bank Żywności w Olsztynie oraz Rotary Club Olsztyn Varmia byli 
organizatorami II Olsztyńskich Alternatywnych Targów Ślubnych, które odbyły się w magazynie organizacji. Wydarzeniu 
przyświecał szczytny cel, ponieważ dochód z imprezy został przeznaczony na wkład własny do projektu kuchni społecznej. 
• Charytatywna Sztafeta Integracyjna „O co biega” - organizowana przez Rotary Club Olsztyn Varmia. Impreza odbyła się w 
maju na plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. Podczas wydarzenia zbierane były pieniądze na dwa projekty społeczne, m. in. 
wyposażenie kuchni społecznej budowanej przez Bank Żywności w Olsztynie. Przeprowadziliśmy również zbiórkę do puszek na 
wyposażenie kuchni społecznej w powstającej Kuźni Społecznej.
• Rotariańska Majówka Lotnicza – dzięki współpracy z Rotary Club Olsztyn wzięliśmy udział w charytatywnym wydarzeniu, 
podczas którego edukowaliśmy na temat niemarnowania jedzenia i zdrowego odżywiania. Przeprowadziliśmy również zbiórkę 
do puszek na wyposażenie kuchni społecznej w powstającej Kuźni Społecznej.
• Spektakl charytatywny „Wesele” - z udziałem Wspaniałego Teatru Bez Nazwy z Gietrzwałdu. W sierpniu Bank Żywności w 
Olsztynie wspólnie z Rotary Club Olsztyn Varmia zorganizował w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie spektakl 
charytatywny na rzecz wyposażenia kuchni społecznej. Partnerzy wydarzenia: Wspaniały Teatr Bez Nazwy z Gietrzwałdu, 
Samorząd Powiatu Olsztyńskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, WIN-CIN, Gminny Ośrodek Kultury w 
Gietrzwałdzie. 
• Charytatywny Bal Halloween – zorganizowany w październiku przez Rotary Club Olsztyn Varmia na rzecz banku Żywności w 
Olsztynie. Pieniądze ze sprzedaży biletów zostały przeznaczone na wyposażenie kuchni społecznej. 
• Europejska podróż wokół godnej pomocy społecznej – Na zaproszenie Banku Żywności w Olsztynie oraz Federacji Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wolontariusze skupieni wokół Europejskiej Sieci na rzecz Dochodu 
Minimalnego (EMIN) odwiedzili w czerwcu Olsztyn. Promowali ideę godnego i bezpiecznego systemu pomocy społecznej w 
Europie. Odbyły się spotkania na plaży miejskiej w Olsztynie, była również okazja do zaprezentowania działalności Banku 
Żywności w Olsztynie. 
• W czerwcu uczestniczyliśmy w festynie Szkoły Podstawowej numer 10. Impreza pod hasłem „Zasmakuj w Europie” była okazją 
do przypomnienia zasad zdrowego odżywiania, niemarnowania żywności oraz uświadomienia najmłodszym jak bardzo - to co 
jemy, wpływa na naszą kondycję                        i rozwój. 
• W czerwcu na zaproszenie Rotary Club Giżycko wzięliśmy udział w pikniku dla dzieci „Zabawy rycerskie – bezpieczne wakacje”. 
Bank Żywności w Olsztynie promował wśród najmłodszych ideę niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania. 
• Akcja „Żegluję nie marnuję” – w sierpniu Bank Żywności w Olsztynie i  Rotary Club Giżycko zorganizowali w kilku mazurskich 
portach punkty odbioru zbędnego jedzenia, które często po rejsach trafiało na śmietnik. Przeprowadzony został pilotaż 
projektu. Pozyskana żywność trafiła do podopiecznych z organizacji społecznych z Giżycka.  
• We wrześniu odbyło się w Olsztynie Ogólnopolskie Święta Sera – Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. 
Wydarzenie zorganizowała Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Bank Żywności w Olsztynie był jednym z partnerów wydarzenia. Podczas imprezy uczyliśmy, jak 
wykorzystać resztki jedzenia w kuchni. W ramach warsztatów kulinarnych Bank Żywności przygotował potrawy z 
wykorzystaniem pozostałości serów, m.in. carpaccio z buraka, tartę z figami, serową pizzę z końcówkami warzyw, czy też 
koreczki winogronowe z serem. Najmłodsi mogli brać udział w grach i zabawach edukacyjnych, związanych z tematyką 
niemarnowania żywności. 
• 28 września Bank Żywności w Olsztynie wziął udział w Nocy Naukowców – Fusion Night, która odbyła się w Galerii 
Warmińskiej w Olsztynie. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Promowaliśmy 
podczas wydarzenia misję Banku i ideę niemarnowania. Odbyły się pokazy kulinarne z produktów, które trafiają do Banku 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

Bank Żywności w Olsztynie prowadził dodatkowe działania w zakresie:
- edukacji
- aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych 
społecznie i zawodowo

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

53600

249

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Żywności w Olsztynie, uczyliśmy również najmłodszych jak przechowywać prawidłowo żywność w lodówce – akcja we 
współpracy z siecią RTV AGD. 
• W październiku zorganizowaliśmy happening z okazji Światowego Dnia Żywności „Marnując żywność, marnujesz planetę”. 
Akcja została zorganizowana w Olsztynie przy współudziale: uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 14, Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Spożywczych, VI Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańców Bursy nr 3. Do akcji przyłączyły się również 
organizacje z  regionu, które organizowały we własnym zakresie warsztaty kulinarne i edukacyjne, happeningi, strajki żywności. 
Wszystkie te wydarzenia były elementem realizacji projektu „Aktywne i skuteczne organizacje – silny region”. 
• W październiku w ramach wolontariatu pracowniczego Michelin Polska, współorganizowaliśmy projekt: „Nie marnuJemy, 
gotuJemy, zdrowo żyJemy”. Skierowany był on do uczniów SP nr 22 w Olsztynie, w nagrodę za aktywny wolontariat. Głównym 
celem projektu było podniesienie świadomości wśród uczniów na temat ekologicznych i społecznych skutków marnowania 
żywności, a także poznanie zasad zdrowego odżywiania. Projekt składał się z dwóch części: warsztatów edukacyjnych i 
kulinarnych. Edukatorzy Banku Żywności w Olsztynie i wolontariusze Michelin uczyli, jak zapobiegać marnowaniu żywności oraz 
wskazywali, jakie inne zasoby są marnowane, gdy wyrzucane jest jedzenie. Uczyli również, jak prawidłowo przechowywać 
produkty spożywcze, żeby dłużej zachowały świeżość i nie psuły się. Poza tym uczniowie poznali piramidę zdrowego żywienia i 
aktywności fizycznej oraz dowiedzieli się jak prawidłowo odczytywać etykiety na produktach spożywczych.
• Warsztaty kulinarne odbyły się z udziałem wolontariuszy Michelin, członków stowarzyszenia Przyjaciół Francji i Bretanii Amitie 
i kucharza Banku Żywności w Olsztynie. Uczniowie poznali potrawy kuchni francuskiej i zasady przygotowywania posiłków bez 
marnowania. 
• Gala Wolontariatu 2018 - odbyła się w grudniu w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Podczas wydarzenia podziękowaliśmy 
wolontariuszom, organizacjom, firmom i instytucjom, którzy wspierali różne działania społeczne realizowane przez Bank 
Żywności w ciągu roku.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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, 
wskazywanych najczęściej przez pracowników 
miejskich i gminnych ośrodków pomocy 
społecznej. Pozyskane przez Bank Żywności 
artykuły spożywcze trafia do organizacji i 
instytucji społecznych z całego regionu, w tym 
do jadłodajni, DPS, świetlic środowiskowych, 
domów dziecka, noclegowni, ośrodków pomocy 
społecznej, domów samotnej matki oraz szkół i 
innych placówek edukacyjno-wychowawczych.

88.99.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Współpraca z organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się osobami bezdomnymi, 
zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi 
społecznie i zawodowo. W ramach działań na 
rzecz osób bezdomnych, już od wielu lat wraz z 
Urzędem Marszałkowskim województwa 
warmińsko-mazurskiego, realizujemy projekt 
wychodzenia z bezdomności. Od początku 
funkcjonowania Banku Żywności 
współpracujemy z placówkami zajmującymi się 
osobami bezdomnymi w zakresie zabezpieczenia 
bytowego, dostarczania żywności. Zajmujemy 
się aktywizacją zawodową osób bezdomnych, 
którzy pomagają przy codziennych pracach 
związanych z funkcjonowaniem Banku, tj. 
pracach remontowych, magazynowych, zbiórce 
żywności, pracach porządkowych.

94.99.Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Bank Żywności w Olsztynie prowadzi działania 
zmierzające do aktywizacji środowisk lokalnych 
wokół problemu związanego z niedożywieniem 
dzieci. Celem tego działania jest dotarcie do 
szkół, świetlic, placówek opiekuńczo-
wychowawczych z wiedzą na temat skutecznych 
sposobów przeciwdziałania niedożywieniu 
dzieci. Bank prowadzi wiele działań 
edukacyjnych opartych na współpracy ze 
szkołami i dotyczących opracowania scenariuszy 
lekcji z tematu niemarnowania żywności, 
prawidłowego odżywiania, kształtowania 
nawyków żywieniowych. Bank prowadzi 
warsztaty kulinarne, w których biorą udział 
dzieci.

86.90.E 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 766 809,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 439 342,85 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 227 572,75 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 68 347,31 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Bank Żywności w Olsztynie dostarcza 
artykuły spożywcze, w formie paczek 
żywnościowych lub ciepłych posiłków 
osobom potrzebującym lub wszystkim 
osobom znajdującym się w trudniej sytuacji 
życiowej. Bank Żywności w Olsztynie 
dostarcza żywność do organizacji 
społecznych na terenie gmin woj. 
warmińsko-mazurskiego, które 
współpracują ze stowarzyszeniem na 
podstawie porozumienia. Porozumienie 
określa warunki, zakres i formę wsparcia. 
Do osób potrzebujących żywność trafia za 
pośrednictwem organizacji społecznych.

88.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 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, takie jak prąd, woda. Pomieszczenia dostosowane są do 
osób z niepełnosprawnościami. Wynajmujący korzystają również z gruntu, który przynależy 
do poszczególnych lokali i gdzie wyznaczone są miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. Z wynajmowanych pomieszczeń korzystają organizacje pozarządowe i 
przedsiębiorcy.

2 52.29.B

W okresie sprawozdawczym, Bank Żywności w Olsztynie realizował usługi transportowe. W 
ramach realizacji podprogramów żywnościowych, żywność jest transportowana z magazynów 
Banku Żywności w Olsztynie do organizacji społecznych z woj. warmińsko-
mazurskiego.Następnie, przy wsparciu organizacji charytatywnych, żywność 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 ok. 300 
posiłków na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
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d) przychody finansowe 55,96 zł

e) pozostałe przychody 3 031 490,57 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 98 591,44 zł

2.4. Z innych źródeł 15 418 018,90 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 369,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

1 Modernizacja magazynu do przechowywania żywności 9 369,10 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 369,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 240 830,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

42 180,00 zł

198 650,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

130,00 zł

30 114,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

68 347,31 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 9 640,59 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 15 285 586,43 zł 9 369,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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

12 439 342,85 zł 9 369,10 zł

227 572,75 zł 0,00 zł

58 706,72 zł

65 195,50 zł

31 800,00 zł

2 462 968,61 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 9 640,59 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

21 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

17,00 etatów

6 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

3 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

2 000 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

2 000 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 081 152,37 zł

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

1 047 552,37 zł

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

33 600,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 216,67 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 979,48 zł

4 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) 

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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

942 003,37 zł

849 646,43 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 500,00 zł

- inne świadczenia 87 856,94 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 139 149,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 047 552,37 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 000,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Pomoc żywnościowa 
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, 
osób starszych, 
niepełnosprawnych, 
bezdomnych, rodzin 
wielodzietnych oraz innych 
placówek zajmujących się 
osobami potrzebującymi. 
Dodatkowy cel to bezpłatne 
pozyskiwanie żywności i 
bezpłatny jej rozdział.

Miasto Olsztyn 13 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

2 Wsparcie żywnościowe osób 
bezdomnych

Zorganizowanie systemu 
dożywiania w placówkach 
stacjonarnych dla osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością oraz poza tymi 
placówkami. Współpraca z 
organizacjami zajmującymi 
działającymi na rzecz osób 
bezdomnych. Wyszukiwanie 
rezerw żywności produkowanej 
w nadmiarze i przekazywanie 
bezdomnym. Realizacja 
unijnego programu pomocy 
żywnościowe
To działanie zaowocowało 
pozyskaniem 96 611.70 kg

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

9 000,00 zł

3 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 
równych 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

5 100,00 zł

4 Pomoc żywnościowa 
mieszkańcom gminy Korsze

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

Gmina Korsze 3 000,00 zł

5 Dbamy o zdrowie Wsparcie kadry i uczestników 
trzech Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz dwóch 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy z terenu 
województwa warmińsko-
mazurskiego w zakresie 
żywienia i wpływu diety na 
zdrowie. Dotarcie do 
terapeutów, opiekunów i rodzin 
osób z niepełnosprawnościami i 
osób starszych przebywających 
w tych placówkach na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

12 080,00 zł
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Bank Żywności w Olsztynie

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 2

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

1

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

1 Aktywne i skuteczne 
organizacje - silny region

Wzmocnienie 6 organizacji na 
rzecz sprawnego zapobiegania 
marnowaniu żywności celem 
przeznaczania jej na rzecz osób 
potrzebujących. 
Usamodzielnienie organizacji w 
obszarze sprawnego pozysku i 
dystrybucji żywności, a także 
prowadzenia działań 
edukacyjnych na rzecz 
zmniejszania zjawiska 
marnowania żywności. Liczba 
osób objętych działaniami: 330.

Program Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich

198 650,00 zł

Druk: NIW-CRSO 17



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

organizacji

Marek Borowski
Joanna Tomaszczyk Data wypełnienia sprawozdania
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