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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

2001-07-23

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

ZOFIA FEDER CZŁONEK TAK

MARIA SZAWERDAK CZŁONEK TAK

BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Bank Żywności w Olsztynie jest niezależną organizacją pozarządową, 
nienastawioną na zysk, działającą na polu 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 prowadzi działalność 
gospodarczą, a wypracowany zysk przeznacza na bieżące działania 
statutowe. 
 Bank Żywności w Olsztynie może przystępować do innych organizacji 
krajowych i zagranicznych oraz tworzyć filie w innych miastach 
województwa.
 Bank Żywności w Olsztynie jest członkiem Federacji Organizacji 
Socjalnych, Federacji Polskich Banków Żywności oraz członkiem 
międzynarodowej sieci EIT Food.

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:
a) systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i redystrybucję żywności;
b) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek 
żywności;
c) edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i 
niedożywienia;
d) wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania 
żywności;
e) działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów 
żywnościowych w tym podejmowanie tematyki zdrowotnej żywności, 
ilości i racji w standardach systemu żywienia;
f) działalność charytatywną na polu pomocy społecznej;
g) zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością 
lokalnych organizacji i instytucji.
Swoje cele Bank Żywności w Olsztynie realizuje na zasadach partnerstwa 
we współpracy z przedsiębiorcami, przedstawicielami władz 
samorządowych i rządowych, osobami prywatnymi oraz z organizacjami 
pozarządowymi i kościelnymi o podobnym profilu działania, zgodnie z 
postanowieniami Karty Banków Żywności.
 Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją charytatywną, działającą bez 
zysku na rzecz innych organizacji i placówek pomocy społecznej, 
utworzoną w sierpniu 2000 r. z inicjatywy trzech organizacji, działających 
na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców regionu warmińsko-
mazurskiego.
 Celem działania Banku Żywności w Olsztynie jest zapewnienie cyklicznego 
zasilania w bezpłatną żywność pozarządowych organizacji charytatywnych, 
sprawujących opiekę nad osobami najbardziej potrzebującymi, w 
szczególności: bezdomnymi - w ramach długofalowego przeciwdziałania 
zjawisku bezdomności, dziećmi i młodzieżą ze środowisk patologicznych, 
ubogimi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi.
Bank Żywności w Olsztynie wpisał się na stałe w działania pomocy 
społecznej.  Stowarzyszenie nie tylko pozyskuje żywność od producentów, 
hurtowników, dystrybutorów i przekazuje ją na rzecz niedożywionych, ale 
prowadzi szereg programów, które edukują w zakresie prawidłowego 
odżywiania, niemarnowania jedzenia, czy aktywizują społecznie i 
zawodowo.
Bank Żywności w Olsztynie w 2019 roku objął stałą opieką około 62 tys. 
osób za pośrednictwem  organizacji pozarządowych, placówek pomocy 
społecznej i szkół, przekazując im bezpłatnie żywność z unijnego programu 
FEAD, pozyskaną od producentów, hurtowników, sadowników, sieci 
handlowych oraz w trakcie zbiórek żywności.

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 związane z przekazaniem żywności w 2019 roku:
• przekazanie organizacjom 1 898 986 kg żywności,
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• dystrybucja za pośrednictwem 219 organizacji i instytucji z 70 gmin naszego województwa

Bank Żywności w Olsztynie w okresie 01.01.2019. do 31.12.2019. realizował następujące programy, akcje i przedsięwzięcia:

1. Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej FEAD.
W 2019 roku realizowano Podprogram 2018 (okres realizacji: 08.2018-30.06.2019) i Podprogram 2019 (okres realizacji: 12.2019-
30.09.2020). Źródło finansowania: Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Beneficjentami POPŻ byli 
odbiorcy żywności województwa warmińsko−mazurskiego. POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizacji 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 i rodzinie 
odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego tez 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 była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym 
bezpłatnie.
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. 
W ramach POPŻ podejmowane były następujące działania:
• pomoc żywnościowa, 
• warsztaty towarzyszce: kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej, niemarnowania żywności.
W  2019 roku w ramach realizacji POPŻ Bank Żywności w Olsztynie współpracował z 53 organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami, które swoją pomocą objęły 35 460 osoby.
W grudniu 2019 rozpoczęto realizację Podprogramu 2019. Do magazynu Banku Żywności trafiło 213 380,4 kg o wartości 973 
559,19 zł, której dalsza dystrybucja rozpoczęła się już w 2020 roku. Program POPŻ to także organizacja działań towarzyszących, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Działania te były kierowane do osób najbardziej 
potrzebujących, zakwalifikowanych przez OPS (bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni, członkowie rodzin wielodzietnych, 
ubodzy). W ramach realizacji Podprogramu 2018 (realizowanych w 2018 r. i 01-06.2019 r.) i Podprogramu 2019 (12.2019 r.) 
prowadzone były warsztaty dietetyczne (tematyka: „Zdrowe żywienie od A do Z”, „Fakty i mity żywieniowe", „Cały ten cukier"), 
warsztaty kulinarne (tematyka: „Zero waste w kuchni", „Ryby", „Śniadania"), warsztaty niemarnowania żywności (tematyka: 
„Jak nie marnować").
Łącznie w ramach działań towarzyszących POPŻ 2014-2020, w 2019 r. Bank Żywności w Olsztynie zorganizował 204 warsztaty 
edukacyjne, w których udział wzięło 2525 osób. W 2019 roku w programie POPŻ brało udział 53 OPL z województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

2. Współpraca z producentami, hurtowniami i sieciami handlowymi w zakresie pozyskiwania żywności oraz przekazywania jej do 
organizacji pomocowych.
W ramach współpracy pozyskiwaliśmy artykuły spożywcze od producentów żywności, hurtowników i sklepów. Nasze działania to 
wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, żywności niehandlowej, produktów z krótkim terminem 
przydatności do spożycia lub wadliwie opakowanych. Działania te zaowocowały pozyskaniem 598 333,08 kg o wartości 3 801 
220,58 zł. Cele misyjne Banku Żywności w Olsztynie wsparło 34 producentów. Pozyskana żywność, za pośrednictwem 217 
organizacji partnerskich z województwa warmińsko-mazurskiego, trafiła do 62 000 tyś. osób z obszaru pomocy społecznej. Bank 
Żywności w Olsztynie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego współpracował m.in. z sieciami sklepów: LIDL, Tesco, 
Makro, Biedronka, Carrefour, Auchan i Kaufland, z których odbieraliśmy produkty z krótką datą przydatności do spożycia, ratując 
przed zmarnowaniem i utylizacją.
W celu wzmocnienia wsparcia żywnościowego i pozyskania produktów z długim terminem ważności oraz szerszego asortymentu 
Bank Żywności w Olsztynie zrealizował w 2019 roku dwie zbiórki żywności:

Wielkanocna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 05-06.04.2019 r.
- ilość zebranej żywności – 26 316,44 kg
- zbiórka została przeprowadzona w 204 sklepach w całym województwie, w tym 31 sklepach w Olsztynie
 - liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa – 26  

Świąteczna Zbiórka Żywności odbyła się w dniach 29.11.-30.11.2019  r.
- Ilość zebranej żywności – 37 803,05 kg
- zbiórka została przeprowadzona w 261 sklepach w całym województwie, w tym 31 sklepach w Olsztynie
       - liczba organizacji, które przeprowadziły zbiórkę na terenie województwa – 36 

Zbiórki żywności każdorazowo angażują i aktywizują 3000 wolontariuszy z naszego województwa, 20 lokalnych koordynatorów 
sklepów oraz 30 organizacji w 10 powiatach województwa.
W ramach pozyskiwania i redystrybucji żywności zrealizowano następujące projekty dofinansowane ze środków publicznych:
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a) Zbiórka żywności – aktywność organizacji i mieszkańców powiatu olsztyńskiego (1.03.2019 - 31.12.2019).Celem projektu było 
zorganizowanie dwóch zbiórek żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego i przekazanie tej żywności 
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, domom pomocy społecznej, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, domom 
dziecka, rodzinom zastępczym, usamodzielnionym wychowankom, pozarządowym organizacjom charytatywnym sprawującym 
opiekę nad najbardziej potrzebującymi, w szczególności dziećmi i młodzieżą ze środowisk patologicznych, seniorami, osobami 
niepełnosprawnymi. 
Efekty: W ramach zadania prowadzono zbiórki permanentne żywności krótkoterminowej w sieciach handlowych poprzez sieć 
organizacji oraz zorganizowano 2 zbiórki żywności długoterminowej w ramach Wielkanocnej i Bożonarodzeniowej Zbiórki 
Żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Efektem tych działań było przekazanie 77 120 kg 
żywności o wartości 471 656,92 zł, które trafiły do 8 995 osób. Wsparciem objęto pensjonariuszy DPS, dzieci z domów dziecka, 
ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz podopiecznych innych jednostek na terenie powiatu olsztyńskiego.  
Zaktywizowaliśmy organizacje i jednostki organizacyjne pomocy społecznej na rzecz tworzenia partnerstw przy organizacji 
zbiórek żywności. W akcjach zbiórkowych wzięło udział około 1000 wolontariuszy.
b) Wsparcie żywnościowe osób bezdomnych (1.04.2019 - 31.12.2019)
Celem projektu był zorganizowanie systemu dożywiania w placówkach stacjonarnych dla osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością oraz poza tymi placówkami. 
Bank Żywności w 2019 za pośrednictwem partnerów przekazał 52 590 kg żywności, która trafiła do 623 bezdomnych. W ramach 
współpracy z 7 organizacjami pozarządowymi pomoc dotarła do potrzebujących na terenie powiatów: ostródzkiego, iławskiego, 
ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego i Olsztyna. Podejmowane działania obejmowały poszukiwanie rezerw żywności 
produkowanej w nadmiarze w celu zagospodarowania jej na rzecz osób bezdomnych realizację programu unijnego FEAD oraz 
przeprowadzenie 2 zbiórek żywności. Produkty żywnościowe były przekazywane do schronisk, noclegowni i domów dla 
bezdomnych. Szczególną współpracę Bank Żywności nawiązał ze schroniskiem dla bezdomnych w Olsztynie, placówkami w 
Sławoszach, Rucewie, Marwałdzie i Ełku. Współpracowaliśmy również z organizacjami z Orzysza i Olecka. Bank Żywności 
nawiązał również współpracę z jednostkami, które stale pomagają osobom bezdomnym. Pomocą objęliśmy ośrodki pomocy 
społecznej, organizacje społeczne i placówki z Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Mrągowa, Milejewa, Węgorzewa, 
Purdy, Braniewa, Giżycka, Iławy, Iłowo-Osady, Lelkowa, Piecek, Pasłęka, Płoskini i Lubawy.
c) Dofinansowanie dystrybucji żywności na rzecz mieszkańców Olsztyna (01.02.2019-31.12.2019)
Założeniami tego zadania było zapewnienie cyklicznego zasilania w bezpłatną żywność jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz 35 pozarządowych organizacji charytatywnych z terenu miasta Olsztyna. 
Za pośrednictwem organizacji pomocowych dotarliśmy do 9 740 osób, którym przekazano 140 259 kg żywności o wartości 950 
959,29 zł. Osiągnięcie tych rezultatów było możliwe dzięki realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
przeprowadzenie zbiórek żywności w sklepach i współpracę z 10 producentami żywności. W ramach zrealizowanej współpracy 
pozyskaliśmy 521 518 kg żywności o wartości 3 341 394,36 zł

3. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020.
a) Aktywna rodzina – szczęśliwa rodzina (01.09.2018 - 31.08.2019) 
Projekt realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. ks. Juliana Żołnierkiewicza. 
Uczestnikami były 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 znajdowały się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od 
rynku pracy), mieszkające na terenie Miasta Olsztyna. W ramach projektu zrealizowano cyk warsztatów i spotkań:
- Poradnictwo specjalistyczne (psycholog dorosłych, psycholog dziecięcy, socjoterapeuta, coaching rodzinny, poradnictwo 
prawne, indywidualne warsztaty dbania  o wizerunek
- Grupowe zajęcia aktywizacyjne (warsztaty „Złota rączka”, warsztaty kulinarne, warsztaty podnoszące jakość życia, warsztaty 
umiejętności społecznych, wyjazdy rodzinne, kurs pierwszej pomocy, kurs savoir-vivre.
Efekty:
• 7 osób po opuszczeniu programu podjęło kształcenie lub uczestniczyło w szkoleniu, zdobywając kwalifikacje, pracując,
• 12 rodzin objęto indywidualnym poradnictwem specjalistycznym,                    
• 12 rodzin objęto grupowymi zajęciami aktywizującymi,
• Opracowano 12 indywidulanych diagnoz rodzinnych,
• Podpisano 12 umów z rodzinami na wzór kontraktu socjalnego,

b) Postaw na rodzinę (01.09.2018 - 31.08.2019)
Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób z 10 rodzin mieszkających na obszarze 
rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji na terenie Miasta Olsztyna, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 
wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich 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.
W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów i spotkań:
- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: (psycholog, pedagog, socjoterapeuta, mediator, dietetyk, coaching rodzinny, 
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poradnictwo prawne, indywidualne warsztaty dbania  o wizerunek.
- Grupowe zajęcia aktywizujące (kurs pierwszej pomocy, warsztaty podnoszące jakość życia, szkoła dla rodziców, zajęcia dla 
dzieci, warsztaty „metody wspólnego spędzania czasu wolnego", warsztaty „Złota rączka”, wyjazdy rodzinne).
Efekty:
• 11 osób po opuszczeniu programu podjęło kształcenie lub uczestniczyło w szkoleniu, zdobywając kwalifikacje, pracując,
• Opracowano 10 indywidualnych diagnoz rodzinnych,
• Podpisano 10 umów z rodzinami na wzór kontraktu socjalnego, 
• 10 rodzin objęto indywidualnym poradnictwem specjalistycznym ,                   
• 10 rodzin objęto grupowymi zajęciami aktywizującymi.

c) Czas na rodzinę! (01.09.2018 - 31.08.2019)
Celem projektu było 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 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.
W ramach projektu zrealizowano cyk warsztatów i spotkań:
- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: (psycholog, pedagog, socjoterapeuta, mediator, dietetyk, coaching rodzinny, 
poradnictwo prawne, indywidualne warsztaty dbania  o wizerunek.
- Grupowe zajęcia aktywizujące (kurs pierwszej pomocy, warsztaty podnoszące jakość życia, szkoła dla rodziców, zajęcia dla 
dzieci, warsztaty „metody wspólnego spędzania czasu wolnego", warsztaty „złota rączka”, wyjazdy rodzinne).
Efekty:
• 7 osób po opuszczeniu programu podjęło kształcenie lub uczestniczyło w szkoleniu, zdobywając kwalifikacje, pracując,
• Opracowano 10 indywidualnych diagnoz rodzinnych,
• Podpisano 10 umów z rodzinami na wzór kontraktu socjalnego, 
• 10 rodzin objęto indywidualnym poradnictwem specjalistycznym,                   
• 10 rodzin objęto grupowymi zajęciami aktywizującymi.

d) Aktywni i kompetentni w Iławie (01-08-2018 - 31.07.2019)
Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa oraz wykluczenia 
społecznego, zamieszkałych na ternie Iławy. Na poprawę swojego sytuacji społecznej i zawodowej miały szansę 23 osoby. 
Uczestnicy projektu korzystali z porad, szkoleń, kursów oraz wsparcia socjalnego, dzięki którym łatwiej znajdą pracę lub 
poprawią swoją sytuację życiową. Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 
wieku od 18 do 64 lat. W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów i spotkań:
- Indywidualne zajęcia aktywizujące: (konsultacje z brokerem edukacyjnym, konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne 
wsparcie coacha, poradnictwo specjalistyczne prawnika, psychologa, pedagoga, praca socjalna).
- Grupowe zajęcia aktywizujące: (warsztaty umiejętności społecznych, 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". 
Efekty:
Opracowano 23 Indywidualne Ścieżki Reintegracji; 23 osoby wzięły udział w indywidualnych zajęciach aktywizujących, 23 osoby 
uczestniczyły w grupowych zajęciach aktywizujących, 14 kursów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, 9 kursów zakończonych 
zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego. Praca wszystkich specjalistów wymiernie przełożyła się na osiągnięcie 
wskaźników rezultatu projektu, tj. podjęcie pracy przez uczestników - dorywcza (13 os.) lub podjęciem pracy na umowę o pracę  
(4 os.) oraz zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy jako os. bezrobotne, poszukujące pracy (4 os.).
 
e) Rodzina przede wszystkim (01.01.2019 - 31.12.2019)
Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 43 osób  z 13 rodzin mieszkających na obszarze Powiatu 
Ostródzkiego, zagrożonego ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w 
postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne, 
wolontariat na rzecz rodzin. 
Efekty: 
Każda rodzina biorąca udział w projekcie została objęta diagnozą, na podstawie której opracowano zindywidualizowaną ścieżkę 
wsparcia. Na psychologa, pedagoga i coacha przewidziano po 2 godziny wsparcia na rodzinę. W ramach indywidualnego 
poradnictwa specjalistycznego w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 312 godzin poradnictwa.
W ramach grupowych zajęć zrealizowano:
• warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, 
• warsztaty podnoszące jakość życia, 
W ramach zajęć wzmacniających więzi rodzinne zorganizowano:
• wyjazd rodzinny, 
• zajęcia sportowe, 
• zajęcia kulturalne, 
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W ramach wolontariatu na rzecz rodzin zrealizowano 234 godziny wsparcia rodzin uczestniczących w projekcie przez 
wykwalifikowanych wolontariuszy, ekonomistę i pielęgniarkę.

f) W drodze do aktywności (01.08.2017 - 31.10.2019)
Projekt skierowany był do osób zagrożonych ryzkiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego z gminy Olsztyn i gmin przyległych. 
Uczestnicy projektu mieli szansę poprawić swoją sytuację społeczną, zdrowotną i zawodową. Projekt realizowany był przez 
Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, 
Purdzie i Stawigudzie.
Projekt zakładał wieloaspektowe wsparcie i edukację osób, które są bezrobotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Zrealizowano warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, praca socjalna, animacja lokalna. 
Uczestnicy skorzystali z kursów doradztwa zawodowego, staży oraz pośrednictwa pracy. Beneficjenci projektu brali udział w 
działaniach symulacyjnego przedsiębiorstwa, kształtującego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.
Efekty:
• 73 osoby skierowane na staże zawodowe,                                                                        
• 14 osób skierowanych na szkolenia zawodowe,                                             
• 85 osób podjęło zatrudnienie,                                                                             
• 143 osoby otrzymały wsparcie trenera pracy/pośrednika pracy,                      
• 143 osoby uczestniczyły w warsztatach EFS.       

g) Aktywni i kompetentni w Biskupcu (01.08.2019– 31.07.2020)          
Celem projektu było  podniesienie aktywności społecznej i zawodowej co najmniej 22 os. zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub 
wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lata, w tym osób bezrobotnych, zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do 
rewitalizacji wg Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biskupiec, poprzez objęcie ich usługami aktywnej integracji o 
charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 20% 
uczestników projektu.
Cele projektu realizowane były przez określenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, a także przez: 
- indywidualne zajęcia aktywizujące (poradnictwo specjalistyczne, konsultacje brokera edukacyjnego, konsultacje prawne, 
doradztwo zawodowe, coaching, praca socjalna)
- grupowe zajęcia aktywizujące (warsztaty: umiejętności społecznych, integracji i aktywizacji społecznej, z brokerem 
edukacyjnym, kurs/szkolenia zawodowe)

4. Projekty edukacyjne i aktywizacyjne: 

a)Projekt „EkoMisja Nie Marnuję” (1.01.2019 - 31.12.2019) 
Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miał za zadanie zwiększyć 
świadomość, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków 
marnowania żywności. Dążyliśmy do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne wśród osób dorosłych, 
dzieci oraz młodzieży, poprzez działania edukacyjne pokazujące pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla 
indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, wody, surowców, troska o planetę, 
odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania 
proekologicznego. Na terenie Olsztyna w projekcie wzięły udział dzieci i młodzież z klas 1-8 z dziesięciu szkół. Realizacja projektu 
odbyła się w dwóch etapach:
„Projekt klasa” - Realizacją projektu KLASA zajęli się edukatorzy z Banku Żywności, którzy spotykali się z uczniami na zajęciach 
wprowadzających w tematykę programu, tj. ekologiczne skutki marnowania żywności. W każdej ze szkół przeprowadzone 
zostały przez Edukatorów Banku Żywności 4 lekcje inicjujące i wprowadzające do projektu. W każdej klasie uczniowie pracowali 
nad 4 projektami (Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę; Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy; Jak będzie 
wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać; Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety).
„Szkolne Kluby Niemarnowania” - W ramach „SKN" nauczyciel przeprowadzał 5 lekcji o ekologii i niemarnowaniu żywności, w 
tym ekologicznych skutkach marnowania oraz 5 aktywności związanych z tematyką ekologii zaproponowanych w materiałach. 
Scenariusze lekcji oraz materiały do realizacji zadań były przekazywane nauczycielom przez edukatorów Banków Żywności w 
postaci boxów edukacyjnych.
Dodatkowo 4 klasy z każdej z 10 szkół przygotowały własne projekty zgodne z tematyką: w formie plakatów, inscenizacji, 
filmików, dramy, gry zespołowych itp. W sumie 833 uczniów wzięło udział w projekcie.

b) Zdrowy start – zdrowe życie (01.04.2019 - 31.12.2019)
Projekt finansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Jego celem było wzmocnienie kompetencji 
dzieci, rodziców/rodzin i pedagogów świetlic środowiskowych w zakresie edukacji żywieniowej w Olsztynie, Miłakowie i 
Szałstrach. Zgodnie z planowanym celem przeprowadzono warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne oraz konsultacje dla osób 
dorosłych. Realizacja działań w 5 świetlicach środowiskowych pozwoliła dotrzeć do ponad 200 uczestników. Ponadto, dzięki 
realizacji zaplanowanych w projekcie działań, udało się wzmocnić kompetencje dzieci, rodziców i pedagogów świetlic w zakresie 
edukacji żywieniowej m.in. zasad prawidłowego odżywiania i tworzenia jadłospisów; umiejętności przygotowywania zdrowych i 
prostych posiłków odniesieniu do osób z różnymi jednostkami chorobowymi/dolegliwościami; umiejętności czytania etykiet w 
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celu wyboru wartościowych produktów oraz w kontekście przydatności do spożycia; wzrostu świadomości dzieci i dorosłych w 
zakresie problemu nadwagi, otyłości i chorób dietozależnych, a także ich wpływu na zdrowie i samopoczucie; poznania 
znaczenia czynników żywieniowych wpływających na poprawę samopoczucia  i koncentracji w procesie nauki dzieci.
Warsztaty dietetyczne zostały zrealizowane w 5 świetlicach na terenie województwa (świetlica w Szałstrach, w Miłakowie i trzy 
świetlice w Olsztynie: Terapeutyczna nr 1, TPD, Pestka). W ramach zadania zrealizowano w każdej świetlicy warsztaty 
dietetyczne, warsztaty kulinarne i konsultacje. W sumie w konsultacjach wzięło udział 25 osób, w warsztatach dietetycznych 109
 osób, w warsztatach kulinarnych 76 osób. Realizacja działań pozwoliła uczestnikom projektu poznać zasady dotyczące zdrowego 
żywienia, istotę ograniczenia niezdrowych produktów i posiłków oraz wartości wynikających z samodzielnego przygotowywania 
posiłków.

c) FOOD HEROES - Bohater Niemarnowania Żywności (05.2019 - 12.2019)
Celem realizacji programu było uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych, a także pracowników firmy Electrolux na problemy 
wynikające z marnowania żywności, potrzebę dbania o środowisko i wdrożenia w życie zasad zero waste. W ramach programu 
opracowane zostały gry edukacyjne, które następnie przedstawione zostały pracownikom firmy Electrolux przez pracowników 
BŻ w Olsztynie. Prezentacja odbyła się w ramach lekcji zrealizowanych w ramach wolontariatu pracowniczego przez 
wytypowanych pracowników firmy Electrolux wraz z doświadczonymi edukatorami z 4 Banków Żywności (Śląski, wrocławski, 
krakowski oraz Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie). 
Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży (1-8 klasa szkoły podstawowej) z 19 szkół województwa śląskiego, dolnośląskiego, 
podkarpackiego i mazowieckiego. Edukatorzy przeprowadzili 90 lekcji. Realizacja projektu odbyła się w czterech etapach: 
Opracowanie wraz z firmą Electrolux założeń scenariusza, przygotowanie grafik gry o niemarnowaniu żywności. Szkolenie 
pracowników firmy Electrolux w zakresie prowadzenia edukacji dla najmłodszych i realizacji scenariusza gry „Food Heroes” 
(szkolenia stacjonarne  w Krakowie, Oławie, Warszawie i 1 szkolenie zdalne). Szkolenie edukatorów Banków Żywności z realizacji 
gry Food Heroes. Realizacja lekcji dla uczniów szkół z lokalizacji siedzib/fabryk Electrolux (szkoły: Siewierz, Pińczyce, Żarów, 
Strzegom, Zabrze, Kraków, Oława, Jaworzyna Śląska, Świdnica, Warszawa). 

5. Projekty Międzynarodowe

a) FOLM – From Outdoors to Labour Market (Z natury do rynku pracy)
Projekt, którego Bank Żywności w Olsztynie jest partnerem, a Centrum Innowacji Edukacji liderem, realizowany jest w trzech 
europejskich regionach: Warmia i Mazury, Kantabria (Hiszpania), i Mid West (Irlandia). Finalnie z projektu skorzysta około 
tysiąca młodych osób – w tym 330 z Warmii Mazur. Głównym celem jest wsparcie młodzieży w wieku 20-29 lat – która nie uczy 
się, nie pracuje i poszukuje swojej drogi życiowej oraz wejścia na rynek pracy lub powrotu do edukacji. Ambasadorem projektu 
w Polsce została Joanna Jędrzejczyk. W projekcie wykorzystywany jest model kształcenia „Outdoor Learning” – czyli kształcenie i 
rozwój osobisty w kontakcie z naturą. Dzięki przynoszącej pozytywne rezultaty metodzie opracowanej przez Uniwersytet w 
Edynburgu uczestnicy projektu biorą udział w ekscytującej wyprawie w teren. To siedmiodniowe wyjście do lasu z 
doświadczonymi trenerami. Terenowa przygoda polega na działaniu z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień. Będąc 
zdanym na siły całego zespołu i zapasy przenoszone w plecakach, uczestnik poznaje swoje predyspozycje, talenty oraz mocne i 
słabe strony. Podczas wyjść terenowych nad uczestnikami projektu czuwają trenerzy. Mają nie tylko asekurować grupę, ale 
również pomagać uczestnikom w odnalezieniu sposobu na zachowanie motywacji i efektywności działań. Dodatkowo, w trakcie 
spotkań grupowych oraz indywidualnych, trenerzy pomogą młodym ludziom ukierunkować swój rozwój i wyznaczać życiowe 
cele. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie rozwiną tzw. umiejętności miękkie, takie jak radzenie sobie ze stresem, 
zarządzanie czasem, samomotywację, kreatywność. Po powrocie z lasu na uczestników czeka cała seria szkoleń grupowych, 
indywidualnych i doradztwa. Będą na nich uczyć się praktycznych umiejętności: jak i gdzie szukać pracy, jak przygotować się do 
rozmowy z pracodawcą, jak planować krótkie cele oraz jak przełamywać zniechęcenie, wstyd, niemoc przekazywaną często z 
pokolenia na pokolenie.
Efekty 2019: Przeszkolono 9 trenerów, coachów i mentorów z metody pracy. Szkolenia prowadzone przez VT i UoE, zarówno w 
Polsce jak i w Szkocji. Do XII 2019 w projekcie wzięło udział 40 młodych osób, pracujących w 6 grupach, w tym pierwsze trzy 
grupy pilotażowe pozwoliły na dostosowanie modelu UoE do warunków polskich. Pracownicy projektu uczestniczyli w cyklu 
spotkań partnerskich prowadzących do przystosowania metody pracy VTi UoF  zgodnie z warunkami i wymogami prawnymi w 
Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Zorganizowano oraz wzięto udział w dwóch New Education Forum w Polsce V 2019 i Brukseli XII 2019. 
Nawiązano współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy, 
Ochotniczym Hufcem Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi centrami pomocy rodzinie, szkołami średnimi 
działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi, które realizują swoje cele 
poprzez pracę na rzecz rodzin czy osób młodych. W listopadzie zorganizowano Business Meeting. Celem spotkania było 
nawiązanie kontaktów z lokalnym biznesem, zebranie oczekiwań pracodawców w stosunku do nowozatrudnionych 
pracowników. 

c) Projekt EGGS „Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniowymi poprzez edukację przedsiębiorczości i 
uczenie się oparte na grze – EGGS”  StudEnts fight food and packaging waste throuGh entrepreneurial education and Game-
baSed learning.
Projekt jest realizowany przez organizacje wchodzące w skład międzynarodowego zespołu, do którego należą: Bank Żywności w 
Olsztynie (Polska), Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie (Polska), Eurocrea Merchant (Włochy), PLATON (Grecja), Social Value 
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UK (Wielka Brytania). 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. Projekt zakłada także przeprowadzenie 
różnych konkursów i wydarzeń  promujących postawy proekologiczne i przedsiębiorcze, związane z tematyką projektu.
Efekty: Konsorcjum jest w końcowym etapie opracowywania modelu SROI, czyli wskaźnika społecznej stopy zwrotu z inwestycji 
oraz wykorzystania go w grze EGGS. Model SROI zastosowany w grze pozwali uczniom (oraz pracownikom szkoły i rodzinom) 
obliczyć zwrot z inwestycji dot. ilości niezmarnowanej żywności i odpadów opakowaniowych, koncentrując się nie tylko na 
korzyści finansowej, ale także na aspekcie wartości społecznej. 

d) Współpraca z siecią EIT - EIT jest niezależną agendą Unii Europejskiej, której misją jest stworzenie mechanizmów 
zmniejszających innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata, poprzez łaczenie najlepszych 
instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, które dążą do rozwiązywania największych wyzwań 
społecznych. 

6. Projekty inwestycyjne

a) Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu.
Data realizacji (03.06.2019-31.12.2020). Źródło finansowania: NFOŚiGW. Zadania: Budowa hali magazynowej BŻ Olsztyn wraz z 
zapleczem biurowo-socjalnym; Zagospodarowanie terenu (plac manewrowy i wjazd do ok. 1000 m2, 
• Stan na 2019 - Działania przygotowawcze do uruchomienia inwestycji (w szczególności poszukiwanie działki budowlanej)

b) Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie - etap II.
Data realizacji (03.06.2019 - 30.06.2020). Źródło finansowania: NFOŚiGW. Zadania: Zakup samochodu dostawczego; Dostawa i 
montaż regałów magazynowych; Dostawa i montaż komory chłodniczej
• Stan na 2019 - Działania przygotowawcze do uruchomienia inwestycji 

c) Naprawa windy załadowczej w samochodzie dostawczym Banku Żywności w Olsztynie.
Data realizacji 15.04.2019 - 14.06.2019. Źródło finansowania: PROO 5. Zadania: Naprawa windy załadowczej w samochodzie 
dostawczym Banku Żywności w Olsztynie. 
• Stan na koniec 2019 –zrealizowano

d) Wdrożenie nowych funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez rewitalizację obiektów Banku 
Żywności w Olsztynie. 
Data realizacji: 16.09.2016 - 30.09.2021. Źródło finansowania:  RPO WiM. Zadania: Rewitalizacja obiektu Banku Żywności w 
Olsztynie przy ul. M. Kotańskiego; Utworzenie Kuźni Społecznej BŻ (cowork, kuchnia produkcyjna wraz z restauracją,  kuchnia 
społeczno-warsztatowa, przestrzeń eventowo-szkoleniowa).
• Stan na 2019 - Realizacja robót budowlanych; Zakup i montaż wyposażenia gastronomicznego; 
Promocja Banku Żywności w Olsztynie w 2019 roku. 
 O bieżących działaniach Banku informowaliśmy za pośrednictwem strony internetowej, mediów, przygotowując komunikaty 
prasowe i informacje dla mediów o realizowanych działaniach promujących i popularyzujących wiedzę o funkcjonowaniu 
organizacji. Promocja Banku Żywności w Olsztynie i jego misji była widoczna podczas wielu wydarzeń i spotkań zarówno w 
siedzibie firmy, jak i na wydarzeniach w terenie. 2019 rok obfitował w ważne dla Banku Żywności w Olsztynie wydarzenia. 
Między codziennymi zajęciami, związanymi z realizacją naszej najważniejszej misji – dystrybucją oraz zbiórkami żywności – 
oficjalnie otworzyliśmy Kuźnię Społeczną. W ramach projektu FOLM „From Outdoors to Labour Market”, zorganizowaliśmy New 
Education Forum w Olsztynie oraz uczestniczyliśmy w forum w Brukseli, promowaliśmy warsztaty kulinarne, projekty 
aktywizacyjne i rodzinne. By nie marnowała się żywność, we współpracy z grupą Zmarnowanie, najpierw przeprowadziliśmy 
warsztaty i spotkanie edukacyjne, a na koniec roku otworzyliśmy pierwszą w Olsztynie lodówkę społeczną! 
Jak co roku prowadziliśmy działania promujące przekazywanie 1% na rzecz Banku Żywności w Olsztynie. Korzystaliśmy z 
bezpłatnych spotów w mediach publicznych, promowaliśmy akcję na stronach społecznościowych, stronie internetowej i 
poprzez zaprzyjaźnione organizacje partnerskie. Zbudowaliśmy bazę freshmaila, rozpoczęliśmy comiesięczne wydawanie 
Newslettera, planowanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji dotyczącej jej działalności informacyjno-
promocyjnej; przygotowywaliśmy na bieżąco materiały promocyjne i informacyjne. Testowaliśmy także aplikację mobilną NGO 
Taste&Share przeznaczoną do komunikacji pomiędzy Bankami Żywności a organizacjami odbierającymi od Banków Żywności 
żywność na potrzeby społeczne. Jej celem jest poprawa procesu informowania o dostępnej żywności oraz usprawnienie 
komunikacji pomiędzy Bankami Żywności i organizacjami charytatywnymi. Dzięki tej aplikacji żywność będzie szybciej docierać 
do potrzebujących, Banki Żywności będą na bieżąco otrzymywały informacje o potrzebach podopiecznych organizacji, a 
organizacje będą zawsze wiedzieć, co jest dostępne w magazynach.
WYDARZENIA promocyjne: Ratujmy naszą planetę! Warsztaty „Zero Waste – Co mogę zrobić dla planety?”; "Rotariańska 
Majówka Lotnicza"; "Konferencja New Education Forum"; Kampania fundraisingowa zrealizowana on-line pt. „Tylko czy Aż 
złotówka?”; Podpisanie porozumienia w sprawie wsparcia finansowego na wyposażenie Kuchni Społecznej; „Zupa Disco”; 
„Godni Naśladowania”; Bank Żywności w Olsztynie na Festiwalu Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla; Bank 
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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 oraz  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

57630

258

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Żywności w Olsztynie w wakacyjnej trasie z EKO Misją Radia Olsztyn; „Noc Naukowców”; Rozpoczęcie współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim w zakresie przygotowania organizacji z terenu Warmii i Mazur do przyjmowania żywności; „Akcja Skarbonka”; 
Jubileuszowe obchody Światowego Dnia Żywności; Charytatywny Bal Halloween; Inauguracja Świątecznej Zbiórki Żywności; New 
Education Forum w Brukseli; Idea zero waste na Warmińskim Jarmarku Świątecznym.

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

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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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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31 485,65 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 863 191,89 zł

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) 15 899 494,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 366 425,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 223 048,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 297 894,98 zł

d) przychody finansowe 103,30 zł

e) pozostałe przychody 5 012 022,01 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

5.1. 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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

789 628,40 zł

2 971 534,21 zł

102 029,28 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 499 058,89 zł

2.4. Z innych źródeł 11 505 757,69 zł

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

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 31 485,65 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 17 591 895,85 zł 31 485,65 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

10 366 425,83 zł 31 485,65 zł

223 048,00 zł 0,00 zł

703 156,78 zł

259 983,95 zł

36 000,00 zł

6 003 281,29 zł 0,00 zł

1 Modernizacja magazynu do przechowywania żywności 31 485,65 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

25 026,19 zł

146 823,28 zł

9 922,44 zł

0,00 zł

19 392,00 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)

297 894,98 złg) z działalności gospodarczej
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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 0,00 zł

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)

35 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)

32,30 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej -405 261,80 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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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44 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2 000 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 888 537,75 zł

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

1 763 534,11 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 

125 003,64 zł

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

4 666,67 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)  

4 096,52 zł

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

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

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 718 233,81 zł

1 589 046,70 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

7 856,00 zł

- inne świadczenia 121 331,11 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 170 303,94 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 1 763 534,11 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

11 000,00 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 Dofinansowanie dystrybucji 
żywności

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 7 000,00 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

5 875,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Wsparcie żywnościowe osób 
bezdomnych

Zorganizowanie systemu 
dożywiania w placówkach 
stacjonarnych dla osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością oraz poza tymi 
placówkami. Współpraca z 
organizacjami działającymi na 
rzecz osób bezdomnych. 
Wyszukiwanie rezerw żywności 
produkowanej w nadmiarze i 
przekazywanie osobom 
bezdomnym. Realizacja 
unijnego programu pomocy 
żywnościowej

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

7 000,00 zł

3 Zdrowy start-Zdrowe życie Wzmocnienie kompetencji 
dzieci, rodziców/rodzin i 
pedagogów świetlic 
środowiskowych w zakresie 
edukacji żywieniowej, tj. zasad 
prawidłowego odżywiania i 
tworzenia jadłospisów, 
umiejętność przygotowania 
prostych posiłków w 
odniesieniu do osób z różnymi 
jednostkami chorobowymi, 
rozwijanie umiejętności 
czytania etykiet celem wyboru 
produktów 
pełnowartościowych, rozwijanie 
świadomości dzieci i dorosłych 
w zakresie problemu nadwagi, 
otyłości i chorób 
dietozależnych.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

8 900,00 zł

4 Zbiórka żywności - 
aktywność organizacji i 
mieszkańców powiatu 
olsztyńskiego

Celem zadania byłą współpraca 
z organizacjami realizującymi 
projekty pomocy żywnościowej 
na terenie powiatu 
olsztyńskiego, organizacja 2 
przedświątecznych zbiórek 
żywności oraz przekazywanie 
żywności krótkoterminowej 
pozyskiwanych w ramach stałej 
zbiórki i współpracy z sieciami 
handlowymi i producentami 
żywności dla 1000 mieszkańców 
powiatu. Żywność przekazana 
na potrzeby domów pomocy 
społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
rodzin zastępczych, 
usamodzielnionych 
wychowanków.

Powiat Olsztyński 20 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

5 Aktywni i kompetentni w 
Iławie

Celem projektu było 
zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
oraz wykluczenia społecznego, 
zamieszkałych na ternie Iławy. 
Na poprawę swojego sytuacji 
społecznej i zawodowej miały 
szansę 23 osoby. Uczestnicy 
projektu korzystali z porad, 
szkoleń, kursów oraz wsparcia 
socjalnego, dzięki którym 
łatwiej znajdą pracę lub 
poprawią swoją sytuację 
życiową. Projekt skierowany był 
do osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
w wieku od 18 do 64 lat.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

25 596,59 zł

6 Silna Rodzina Celem projektu było 
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 usługami 
społecznymi w postaci zadań: 
indywidualna diagnoza rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące, prowadzącymi do 
aktywnego udziału w życiu 
społecznym.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

16 764,07 zł

7 Aktywni i kompetentni w 
Biskupcu

Celem projektu było 
zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej co 
najmniej 22 osób zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa oraz 
wykluczenia społecznego w 
wieku 18-64 lata, w tym osób 
bezrobotnych, zamieszkałych na 
obszarze wyznaczonym do 
Programu Rewitalizacji Miasta 
Biskupiec, poprzez objęcie ich 
usługami aktywnej integracji o 
charakterze społecznym, 
zawodowym i społecznym, 
zawodowym i edukacyjnym, 
prowadzącymi do podjęcia 
zatrudnienia przez co najmniej 
20% uczestników.

Województwo Warmińsko-
Mazurskie

16 768,62 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Czas na Rodzinę! Celem projektu było 
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 usługami 
społecznymi w postaci zadań: 
indywidualna diagnoza rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące, prowadzącymi do 
aktywnego udziału w życiu 
społecznym.

RPO Warmia i Mazury 237 026,16 zł

2 Silna Rodzina Celem projektu było 
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 usługami 
społecznymi w postaci zadań: 
indywidualna diagnoza rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące, prowadzącymi do 
aktywnego udziału w życiu 
społecznym.

RPO Warmia i Mazury 377 655,67 zł

3 Aktywna Rodzina-szczęśliwa 
Rodzina

Projekt realizowany w 
Partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. 
ks. Juliana Żołnierkiewicza. 
Uczestnikami były 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.

RPO Warmia i Mazury 255 309,36 zł
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4 Postaw na Rodzinę Celem projektu było 
zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 42 osób z 10 
rodzin mieszkających na 
obszarze rewitalizowanym 
wskazanym w Programie 
Rewitalizacji na terenie Miasta 
Olsztyna, zagrożonych ryzykiem 
ubóstwa i/lub wykluczenia 
społecznego poprzez objęcie ich 
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.

RPO Warmia i Mazury 237 026,16 zł

5 Aktywni i kompetentni w 
Iławie

Celem projektu było 
zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
oraz wykluczenia społecznego, 
zamieszkałych na ternie Iławy. 
Na poprawę swojego sytuacji 
społecznej i zawodowej miały 
szansę 23 osoby. Uczestnicy 
projektu korzystali z porad, 
szkoleń, kursów oraz wsparcia 
socjalnego, dzięki którym 
łatwiej znajdą pracę lub 
poprawią swoją sytuację 
życiową. Projekt skierowany był 
do osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
w wieku od 18 do 64 lat.

RPO Warmia i Mazury 346 103,61 zł

6 Rodzina przede wszystkim Celem projektu było 
zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 43 osób z 13 
rodzin mieszkających na 
obszarze Powiatu Ostródzkiego, 
zagrożonego ryzykiem ubóstwa 
i/lub wykluczenia społecznego 
poprzez objęcie ich usługami 
społecznymi w postaci zadań: 
indywidualna diagnoza rodziny, 
zajęcia indywidualne, zajęcia 
grupowe, zajęcia wzmacniające 
więzi rodzinne, wolontariat na 
rzecz rodzin.

RPO Warmia i Mazury 286 265,95 zł
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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

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

7 W drodze do aktywności Projekt skierowany do 263 
kobiet i 180 mężczyzn w wieku 
15-64 lat, zamieszkujących 
teren miasta Olsztyn oraz gmin 
Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, 
Jonkowo, Barczewo, 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
i/lub wykluczenia, w tym osób 
bezrobotnych, które znajdą się 
w grupie osób (tzw. oddalonych 
od rynku pracy), a także ich 
otoczenia w takim zakresie. 
Podjęte działania zmierzają do 
aktywizacji społecznej i 
zdrowotnej oraz edukacyjnej i 
zawodowej.

RPO Warmia i Mazury 1 212 162,30 zł

8 EkoMisja Nie Marnuję Zwiększenie świadomości dzieci 
i młodzieży oraz osób dorosłych 
(rodziców, nauczycieli) na temat 
ekologicznych skutków 
marnowania żywności. 
Budowanie proaktywnej 
postawy i zachowania 
ekologicznego wśród dorosłych, 
dzieci oraz młodzieży, poprzez 
działania edukacyjne 
pokazujące pozytywne aspekty 
ograniczenia marnowania 
żywności dla indywidualnych 
konsumentów oraz kreowanie 
mody na niemarnowanie 
żywności, jako kompleksowego 
zachowania proekologicznego.

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

19 985,00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marek Borowski
Joanna Tomaszczyk Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiat Olsztyński 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie 1
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