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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

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 TAK

Joanna Tomaszczyk Wiceprezes TAK

Daria Żyro Skarbnik TAK

Bogdan Raszczyk Wiceprezes 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

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)

Bank Żywności w Olsztynie jest niezależną organizacją pozarządową, 
nienastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i 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 Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego FOSa, Federacji Polskich Banków Zywności oraz członkiem 
międzynarodowej sieci EIT Food. 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. 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Bank Żywności w Olsztynie osiąga swoje cele poprzez: 
Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i redystrybucję żywności; 
organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek 
żywności; edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i 
niedożywienia; wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i 
poszanowania żywności; działania na rzecz proekologicznego 
rozwiązywania problemów żywnościowych w tym podejmowanie tematyki 
zdrowotnej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia; 
działalność charytatywną na polu pomocy społecznej; zapobieganie 
zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością lokalnych 
organizacji i instytucji.
Kolejnym ważnym celem naszej działalności jest aktywizacja zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie i 
zawodowo. Pomagamy w przywróceniu na rynek pracy. Prowadzimy 
szkolenia, warsztaty i długofalowe programy, dzięki którym ich uczestnicy 
mogą poprawić swój status społeczny. Organizujemy staże, zapewniamy 
fachową pomoc psychologiczną, doradczą, trenerów pracy, aby w 
końcowym efekcie osoby korzystające z tych programów powróciły na 
rynek pracy.
Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych oraz ich złożoności. W naszych działaniach skupiamy się 
również na edukowaniu żywnościowym. Uczymy, jak planować zakupy, by 
nie wyrzucać jedzenia, co zrobić z produktami zalegającymi w lodówce. 
Pokazujemy podczas edukacji warsztatowej, jak przygotowywać posiłki, 
aby były smaczne i zgodne z zasadami żywienia oraz zrównoważonym 
rozwojem i zasadą Zero west. Szkolimy też dzieci, aby od najmłodszych lat 
uczyły się dobrych nawyków żywieniowych, jak nie marnować żywności. 
Liczmy, że bogatsi o wiedzę będziemy wywierać pozytywny wpływ na 
otoczenie i środowisko, kreując nowy styl życia. 
Rozwój przedsiębiorczości, która w centrum stawia człowieka jest 
odpowiedzią na różnorodne problemy ekonomiczne i społeczne. Od kilku 
lat Bank rozwijał przedsiębiorczość społeczną, tworząc m.in. spółdzielnie 
socjalne czy spółki o charakterze społecznym, aby tworzyć miejsca pracy i 
mieć wpływ na rozwój regionu, promując i wzmacniając działania 
innowacyjne i stymulujące przedsiębiorczość. W myśl tej idei prowadzimy 
działania które wspierają działalność statutowa oraz wzmacniają potencjał 
społeczny. 
W 2020 roku Bank Żywności w Olsztynie uruchamiał działalność w Kuźni 
Społecznej w zrewitalizowanym budynku po odbudowie po pożarowej w 
kilku etapach: najpierw cowoork i biura na pierwszym piętrze, później salę 
restauracyjna i kuchnie, w kolejnym etapie sale eventowe i hostel oraz 
biura BZ. 
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Ze względu na pandemię większość planowanej działalności nie mogła być 
prowadzona. Prowadzona była działalność w obszarze wynajmu biur i 
biurek z zachowaniem aktualnie obowiązujących procedur Covid 19.  W 
okresie wczesno  jesiennym prowadzone były działania w obszarze 
organizacji eventów i szkoleń w kuchni warsztatowej jednak jesienią od 17 
października działalność w tym obszarze została ograniczona ze względu 
na ogłoszony stan epidemiologiczny i obowiązujące restrykcje.
Kuźnia w swoich zadaniach ma wspierać  lokalowo, organizacyjnie oraz 
finansowo działalność statutową Banku Żywności w Olsztynie poprzez 
organizowanie warsztatów w „kuchni warsztatowej”, konferencji w dwóch 
salach konferencyjnych, integrowaniu lokalnego biznesu w strefie Co-
workingowej – współdzielonej przestrzeni biurowej oraz świadczenie usług 
gastronomicznych  poprzez rozbudowane zaplecze restauracyjno-
kuchenne. 
W przestrzeniach Kuźni Społecznej realizowany jest program 
akceleracyjny, w ramach którego dziesięć przedsiębiorstw z regionu 
otoczonych zostało wsparciem. Uczestnicy programu akceleracyjnego 
korzystają z doradztwa m.in. menedżera inkubacji oraz z dostosowanego 
do ich potrzeb pakietu usług marketingowych, promocyjnych, 
specjalistycznych, szkoleniowych, księgowych, prawnych, ICT oraz 
lokalowych. Biura wszystkich uczestników SUYB mają siedzibę w Kuźni 
Społecznej Banku Żywności w Olsztynie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. MISJA BANKU
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa/Podprogram 2019. Okres realizacji grudzień 2019 – wrzesień 2020
Cele projektu: zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach 
środków towarzyszących
Efekty: W ramach realizacji Podprogramu 2019 BŻ w Olsztynie współpracował z 64 OPL. Za ich pośrednictwem pomoc 
żywnościowa dotarła do 38 940 osób. Dla osób zakwalifikowanych przekazano 183 726 paczek i 75 535 posiłków. Do pomocy 
zakwalifikowano 20 200 kobiet i 18 740 mężczyzn. 10 913 osób to dzieci poniżej 15 roku życia, 3 257 to seniorzy powyżej 65 roku 
życia. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku między 15 a 65 rokiem życia-  27 307 osób. Pomoc dotarła do 510 osób 
bezdomnych, 6 184 osób niepełnosprawnych, 32 migrantów oraz 32 214 pozostałych.
Program POPŻ to także organizacja działań towarzyszących, finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. To cykl szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej, spotkania kulinarne, dietetyczne, konsultacje indywidualne i 
rodzinne. 
Działania te były kierowane do osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych przez OPS (bezrobotni, bezdomni, 
niepełnosprawni, członkowie rodzin wielodzietnych, ubodzy). W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 297 warsztatów 
edukacyjnych, w których udział wzięło 2613 osób. Szczególnie wiosną organizacja spotkań była trudna – wielokrotnie 
pracownicy banku spotykali się ze swoimi słuchaczami i widzami, prowadząc transmisje internetowe. Ostatecznie w ciągu 
dziesięciu miesięcy trwania programu udało się nam przeprowadzić warsztaty z edukacji finansowej, żywieniowo-dietetyczne, 
kulinarne, z niemarnowania żywności, dotyczące innych działań aktywizacyjnych. W ramach realizacji Programu 2019 
prowadzone były warsztaty dietetyczne „Zdrowe żywienie od A do Z”, „Żywność Superfood”, konsultacje dietetyczne 
telefoniczne i stacjonarne, działania edukacyjne wydawnicze, warsztaty kulinarne „Zero Waste w kuchni”, warsztaty 
niemarnowania żywności „Jak nie marnować?”. 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. W trakcie ww. działań pozyskano 657 138,843 kg żywności o wartości 5 
139 694,86 zł. od 39 darczyńców żywności. Pozyskana żywność, za pośrednictwem 236 organizacji partnerskich z województwa 
warmińsko-mazurskiego, trafiła do ok. 64 tyś. osób z obszaru pomocy społecznej. 
W 2020 roku współpracowaliśmy z 7 sieciami handlowymi ( Biedronka, Tesco, Kaufland,  Makro, Auchan, Netto, Stokrotka) - 51 
sklepów na terenie naszego województwa; pozyskaliśmy 224 731,7 kg żywności krótkoterminowej o  wartość 2 582 796, 00 zł.
Zbiórki żywności
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Jak co roku, przed świętami Wielkiej Nocy, zachęcaliśmy do wzięcia udziału w zbiórce żywności. Ze względu na ograniczenia 
epidemiologiczne po raz drugi odbyła się ona w Internecie na stronie zbiorkazywnosci.pl
Świąteczna Zbiórka Żywności - 
W dniach 23-28 listopada w wybranych sklepach w Olsztynie i na terenie województwa odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne przeprowadzono działania w dwóch miejscach: w wybranych sklepach 
stacjonarnych i online. Aby ułatwić możliwość przekazania żywności potrzebującym, banki żywności wprowadziły możliwość 
przekazania wirtualnego koszyka zakupów na dedykowanej stronie internetowej  www.zbiorkazywnosci.pl.
Tonaż zebranej żywności : 2928,095 kg , wartość : 30361,81 zł
WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE MIESZKAŃCÓW POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
Aktywność organizacji i mieszkańców powiatu olsztyńskiego - zbiórki żywności
Okres realizacji 03-12-2020 - projekt finansowany przez Powiat Olsztyński
Cel projektu: Organizacja zbiórek żywności i współpraca z organizacjami systemu pomocy społecznej na terenie powiatu 
olsztyńskiego w procesie redystrybucji żywności. Beneficjentami zadania byli podopieczni 34 organizacji takich jak domy 
pomocy społecznej, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe 
funkcjonujące w obszarze pomocy społecznej. 
Efektem było przekazanie ponad 119 ton żywności, która trafiła do ponad 6000 osób. 
WSPARCIE FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI 
Granty FEBA
Okres realizacji od 01.2020 do 12.2020 / projekt współfinansowany ze środków pozyskanych z grantów FEBA, Danone, Żywiec 
Zdrój, glogalgiving.org
Cele projektu: pokrycie kosztów transportu żywności pozyskanej od darczyńców, realizacja działań na rzecz poszkodowanych 
przez covid-19 oraz organizację Świątecznej Zbiórki Żywności.
Efekty: zapewnienie funkcjonowania systemu logistycznego w dystrybucji żywności pozyskanej od darczyńców, transport i 
dystrybucja żywności do organizacji działających w systemie pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku Bank Żywności podejmował systematyczne działania na rzecz 
walki ze skutkami pandemii, do których można zaliczyć stałe wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu w 
żywność pochodzącą z różnych źródeł. Całokształt działań był możliwy m.in. dzięki pracy działu dystrybucji w tym specjalisty ds. 
pozysku, którego głównym zadaniem było aktywne poszukiwanie darczyńców chętnych przekazać produkty żywnościowe. 
Efektem pracy było nawiązanie współpracy z 15-oma  darczyńcami, dzięki czemu za pośrednictwem Banku Żywności do osób 
potrzebujących przekazano 58 719,77 kg. Żywność trafiła między innymi do organizacji lokalnych z Ornety, Łukty, Braniewa, 
Iławy, Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Mikołajek czy Gietrzwałdu. Bank Żywności w Olsztynie udzielał kompleksowego 
wsparcia i  dostarczał produkty do 10 organizacji lokalnych przy wykorzystaniu własnego środka transportu. W dniach 23-
28.11.2020 Bank Żywności w Olsztynie realizował zadanie polegające na organizacji Świątecznej Zbiórki Żywności. Cyklicznie 
organizowana przed każdymi świętami, zbiórka jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, w które oprócz pracowników 
Banku Żywności, zaangażowane są tysiące wolontariuszy. W roku 2020 ze względu na trwającą pandemię Covid19 i związane z 
tym obostrzenia, zbiórka odbyła się w nieco innej formie. Trwała cały tydzień ale w większości lokalizacji odbywało się to bez 
udziału wolontariuszy w sklepach. W samym tylko Olsztynie żywność była zbierana w 32 sklepach. Na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego zaangażowanych sklepów było 77. W ramach tego przedsięwzięcia zebrano ponad 1542 kg na terenie 
Olsztyna i ponad 1386 kg w pozostałych lokalizacjach. Część zebranej żywności wykorzystano do przygotowania 93 paczek, które 
jeszcze przed świętami dostarczaliśmy do najbardziej potrzebujących osób, nie tylko na terenie Olsztyna ale też Biskupca, Piecek 
i Rucianego-Nidy. 
Bezpośrednia pomoc żywnościowa
Okres realizacji 07.2020-03.2021 / projekt współfinansowany przez Związek Stowarzyszeń Federacja Polskich Banków Żywności
Cele projektu: zapewnienie pomocy żywnościowej mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego. Podejmowane 
działania były odpowiedzią na potrzebę lokalnej społeczności i jednoczesne niewystarczające możliwości i zasoby organizacji 
partnerskich działających w regionie. Dysponując odpowiednim zapleczem technicznym oraz kadrą, Bank Żywności w Olsztynie 
był w stanie dostarczać żywność pochodzącą z różnych źródeł do wielu gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i 
wspierać dystrybucję paczek do osób potrzebujących. Efektem tych działań było dostarczenie 118 ton produktów 
żywnościowych (paczki i posiłki), które na przestrzeni miesięcy trafiały do 8 organizacji i mieszkańców z 8 gmin na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego
Wolontariat w działaniach społecznych
Okres realizacji: od 2020-09-01 do 2020-12-31/ projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego
Cele projektu:  rekrutacja wolontariuszy do zbiórek żywności, działania edukacyjne w szkołach, przeprowadzenie świątecznej 
zbiórki żywności, przeprowadzenie kampanii społecznej w ramach światowego dnia żywności, promocja wolontariatu i działania 
ngo, organizacja warsztatów edukacyjnych dotyczących światowego dnia żywności
W dniach 23-28 listopada w wybranych sklepach w Olsztynie i na terenie województwa odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne przeprowadziliśmy ją w dwóch miejscach: w wybranych sklepach stacjonarnych i 
online. Zbiórka była prowadzona w 32 sklepach w Olsztynie i 77 w województwie. W uzupełnieniu zbiórki tradycyjnej 
uruchomiliśmy w tym roku po raz pierwszy zbiórkę internetową (ważną do końca grudnia: www.zbiorkazywnosci.pl). 
Odbiorcami organizowanych przez nas wydarzeń w ramach kampanii (w tym online) byli mieszkańcy naszego regionu w tym 
uczniowie, rodzice i nauczyciele. Kampania prowadzona w radio, telewizji i mediach społecznościowych Banku Żywności oraz 
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partnerów ( Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) swoim zasięgiem dotarła do ponad 3 400 osób. Przez cały okres 
trwania projektu - podczas działań przeprowadzanych stacjonarnie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych w 
szkołach, podczas zbiórek żywności i w trakcie Światowego Dnia Żywności - promowaliśmy ideę wolontariatu, a także mówiliśmy 
o funkcjonowaniu i roli organizacji III sektora. Zasięg postów i aktywność w grupach społecznościowych to kila tysięcy odbiorców 
oraz odbiorcy mediów w których prezentowane były działania organizacji takie jak Radio Olsztyn, Melo radio, Radio plus, TV 
Kopernik, TV Olsztyn. Warsztat stacjonarny przeprowadziliśmy 16 października w Banku, uczestniczyli w nim uczniowie z LO I i 
LO XII oraz podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z Dobrego Miasta. Dodatkowo 
w ramach planowanej kampanii Światowego Dnia Żywności zorganizowaliśmy 16 i 19 grudnia wspólne 1,5 godzinne  gotowanie 
podczas warsztatów online w duchu zero waste. Podczas gotowania online uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań 
prowadzącemu kucharzowi, w warsztatach uczestniczyło 299 osób.
Smaki Pokoleń
Okres realizacji: 1.06.2020-31.12.2020, Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Cel projektu: realizacja zadania obejmuje warsztaty kulinarne służące rozwojowi wiedzy i umiejętności w obszarze żywności 
regionalnej, tradycyjnej, naturalnej, zdrowego stylu odżywiania, świadomych zachowań konsumenckich, niemarnowania 
żywności, realizację konferencji oraz przygotowanie broszury z przepisami. Przez włączenie obu grup społecznych w realizację 
zadań przyczyni się do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych w sztuce gotowania, poznanie reguł zdrowego odżywiania, 
upowszechnianie zwyczaju wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków i włączenia w proces społeczności lokalnych. 
Uczestnicy to 87 dzieci - korzystające ze wsparcia 4 świetlic z województwa warm.-maz. oraz seniorów zrzeszonych w ramach 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Olsztynie.
W ramach projektu zrealizowano: 4 kulinarne warsztaty międzypokoleniowe, wydanie broszury kulinarnej pn. 
„Międzypokoleniowe Smaki Warmii i Mazur”.
Efekty: 87 uczestników warsztatów, którzy rozwinęli wiedzę i umiejętności z zakresu żywności regionalnej, tradycyjnej, 
naturalnej i zdrowego stylu życia w tym odżywiania, objęcie wsparciem edukacyjnym 4 świetlic środowiskowych i ich 
podopiecznych, realizacja 4 warsztatów kulinarnych.
Pomarańczowa Szkoła- program proekologicznej i ponadregionalnej aktywizacji społeczności szkół podstawowych Warmii i 
Mazur oraz Podlasia.
Okres realizacji: 1.07.2020-obecnie. Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opis projektu : podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez 
promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie realizowane przez Bank Żywności w Olsztynie ma na celu 
rozwinięcie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami – żywnościowymi i 
opakowaniowymi, ratowania żywności przed zmarnowaniem, edukacji w zakresie ochrony przyrody poprzez edukowanie nt. 
proekologicznego, prośrodowiskowego stylu życia i odżywiania. 
Realizacja projektu "Pomarańczowa Szkoła", z uwagi na występującą pandemię Covid-19 w roku 2020 i niefunkcjonowanie szkół 
w trybie stacjonarnym, działania edukacyjne przewidziane w projekcie tj. planowane warsztaty dla szkół w ramach modułu: 
I.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI- I.A Warsztaty nie zostały zrealizowane, a zgodnie z podpisanym aneksem nr 2/965, zostały 
przesunięte na kolejny rok szkolny (2021/2022).
W ramach projektu przeprowadzono natomiast działania w ramach modułu II. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA- II.B Eko wyzwania -  
Światowy Dzień Żywności, które zostały zrealizowane przez 4 szkoły podstawowe zaangażowane w projekt.
#AKCJA ZUPA – posiłki dla seniorów
Mimo pandemii koronawirusa Bank Żywności w Olsztynie realizował swoją misję – ratując żywność i wspierając potrzebujących. 
W tym trudnym dla wszystkich czasie rozpoczęliśmy przygotowywanie i dystrybuowanie posiłków dla olsztyńskich seniorów.
Posiłki  trafiały do osób w wieku 60+, seniorów niepełnosprawnych, samotnie gospodarujących lub takich, których sytuacja jest 
szczególnie trudna. Potrzebujących wskazał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W #AkcjaZupa zaangażowali się także 
pełnoletni wolontariusze, harcerze oraz firmy i WOT, którzy dwa razy w tygodniu rozwozili obiady do seniorów z zachowaniem 
wszelkich standardów bezpieczeństwa – zostawiając przygotowane posiłki pod drzwiami i nie kontaktując się osobiście z 
odbiorcami żywności.
Akcja Zupa, podczas której gotujemy posiłki dla seniorów, otrzymała dofinansowanie - 7 809, 50 zł od Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania “Akcja Zupa w dobie koronawirusa”. Dzięki tym środkom uda się nam ugotować 
ponad 1000 posiłków. 
Warto wspomnieć, że Bank Żywności w Olsztynie, który za sprawą swojej akcji dba przede wszystkim o seniorów, połączył też 
siły z inicjatorami projektu „Obiad dla ucznia”. Dostarczano produkty, które służyły do przygotowywania posiłków dla 
najmłodszych, którzy dotąd korzystali np. z żywienia w szkole, zamknięci w domach, nie mieli takiej możliwości. Uczniów, 
których należało objąć opieką, wskazali szkolni pedagodzy.
#TVN POMAGAJMY SOBIE
W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenie zakończyła się kolejna akcja wsparcia osób najbardziej potrzebujących. Osoby 
i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, seniorzy, osoby niepełnosprawne, samotne oraz niezaradne życiowo z terenu miasta i 
gminy otrzymywały ciepłe posiłki w ramach akcji #TVN Pomagajmy sobie organizowanej przez stację TVN a koordynowanej 
przez Bank Żywności w Olsztynie. 
Akcja, która została sfinansowana przez TVN w kwocie 65 tyś. miała dwa cele: pierwszym było wsparcie restauracji, które 
szczególnie ucierpiały w okresie pandemii, drugim celem była pomoc potrzebującym. Wytypowanym 5 restauracjom przekazano 
po 13 000 zł, jedną z restauracji była kuchnia produkcyjna Kuźni Społecznej. W ramach akcji każda restauracja przygotowała i 
dostarczyła do potrzebujących 50 ciepłych posiłków dziennie przez 11 dni oraz po 50 świątecznych posiłków dziennie na okres 
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od 25 do 26 grudnia, w sumie wydano 3250 dwudaniowych posiłków w formie caterngu.
II. PROJEKTY  SPOŁECZNE
 „Aktywni i kompetentni w Biskupcu” RPWM.11.01.01-28-0008/19
Okres realizacji : 01.08.2019 r.-31.10.2020 r., Projekt finansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Opis projektu: podniesienie aktywności społecznej i zawodowej co najmniej 22 os. ( 17K, 5M), 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 w okresie od : 01.08.2019 r.-31.10.2020 
r. usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym, prowadzącymi do  podjęcia zatrudnienia 
przez co najmniej 20% uczestników projektu (5 os.). Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Biskupiec, uczestnikami były 22
 osoby z terenów Gminy Biskupiec.
W ramach projektu zrealizowano: 
Zajęcia grupowe: 6 warsztatów  umiejętności społecznych: komunikacja, siła motywacji, planowanie i  wyznaczanie celów, 
zarządzanie sobą w czasie, asertywność, ja w procesie zmiany.
2 warsztaty  z brokerem edukacyjnym : moja droga do sukcesu, autoprezentacja. 
5 warsztatów integracji i aktywności społecznej: zajęcia sportowe, plastyczne, gra miejska, historyczne i warsztaty udzielania 
pierwszej pomocy. 
Efekty: 
• wzmocnienie pewności siebie, samooceny wśród uczestników
• poprawa zaradności życiowej, samodzielności, integracji i aktywności społecznej
• zwiększenie kompetencji interpersonalnych
• zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i umiejętności pożądanych na rynku pracy
• dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy 
• poprawa wizerunku uczestników projektu
• udzielono wsparcia w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych
• udzielono pomocy w poszukiwaniach pracy, pozyskano 7 umów o pracę na czas 3 m-czny + kilka na okres krótszy.
 „Aktywni i kompetentni w Biskupcu 2” RPWM.11.01.01-28-0009/19
Okres realizacji : 01.01.2020 r.-31.08.2021 r., Projekt finansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Opis projektu: odniesienie aktywności społecznej i zawodowej co najmniej 22 os.       ( 17K, 5M), 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 w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2021 
r. ,usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym, prowadzącymi do  podjęcia zatrudnienia 
przez co najmniej 20% uczestników projektu (5 os.).
W ramach projektu zrealizowano: 6 warsztatów  umiejętności społecznych: komunikacja, siła motywacji, planowanie i 
wyznaczanie celów, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, ja w procesie zmiany. 2 warsztaty  z brokerem edukacyjnym : moja 
droga do sukcesu, autoprezentacja, spotkania ze specjalistami : psycholog, broker edukacyjny, doradca zawodowy, prawnik, 
pracownik socjalny, coach.
Efekty: 
• wzmocnienie pewności siebie, samooceny wśród uczestników
• poprawa zaradności życiowej, samodzielności, integracji i aktywności społecznej
• zwiększenie kompetencji interpersonalnych
• zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
• dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy 
• poprawa wizerunku uczestników projektu
• udzielono wsparcia w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych
• udzielono pomocy w poszukiwaniach pracy
Być rodziną  –program wsparcia rodzin w Dobrym Mieście
Okres realizacji: od 01.03.2020 do 28.09.2021 r. Projekt współfinansowany z EFS w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Opis projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób (24K, 18M) z 10 rodzin mieszkających na terenie Dobrego 
Miasta zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.03.202 r. do 
28.09.2021 r. usługami społecznymi w postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia aktywizujące, prowadzące do aktywnego włączenia w życie społeczne i powrót na rynek pracy.
a) realizowany w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych koło w D. Mieście 
b) uczestnikami było 17 rodzin (łącznie 42 osoby)  z  terenów D. Miasta
W ramach projektu zrealizowano
a) warsztaty: indywidualna diagnoza rodzin, poradnictwo specjalistyczne                                   - indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące w tym: warsztaty techniczne „złota rączka”, warsztaty artystyczne metody wspólnego spędzania czasu wolnego”, 
warsztaty podnoszenie jakości życia, szkoła dla rodziców, warsztaty aspekty teoretyczne opieki nad ON, zajęcia wzmacniające 
więzi rodzinne: wyjazdy rodzinne, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne: zajęcia kulturalne i sportowo -rekreacyjne
b) spotkania ze specjalistami : dietetyk,  psycholog, pedagog, trener TUS, coaching rodziny, pielęgniarka, kucharz, kosmetyczka, 
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fryzjer , instruktorzy pierwszej pomocy
Efekty:
• poprawa sytuacji społecznej kobiet-większa aktywność społeczna i zawodowa
• aktywizacja zawodowa i społeczna mężczyzn, włączenie mężczyzn w zadania związane z wychowaniem dzieci i prowadzenia 
gospodarstwa domowego
• poprawa jakości funkcjonowania rodzin  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, integracja rodzin poprzez wspólne wyjazdy 
i nauka wspólnego spędzania czasu wolnego. 
• poprawa komunikacji wśród wszystkich członków rodzin – nabycie umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb i emocji, 
umiejętność rozwiązywania konfliktów
• rozbudzenie zainteresowań i pasji u dzieci , pokazanie możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego, integracja 
rówieśnicza 
• zapewnienie rozwoju społeczno-zawodowego wszystkim  członkom rodziny 
• pomoc w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych 
Być rodziną –program wsparcia rodzin w Gminie Ostróda 
Okres realizacji: od 01.03.2020 do 28.09.2021 r. Projekt współfinansowany z EFS w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Opis projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób (25K, 17M) z 10 rodzin mieszkających na terenach 
wiejskich gminy Ostróda zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 
01.03.2020 r. do 28.09.2021 r. usługami społecznymi w postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, poradnictwo 
specjalistyczne - indywidualne, grupowe zajęcia aktywizujące, prowadzące do aktywnego włączenia w życie społeczne i powrót 
na rynek pracy.
a) realizowany w partnerstwie z Fundacją Niepełnosprawnych „Sanus” 
b) uczestnikami było 10 rodzin (łącznie 42 osoby)  z  terenów wiejskich gminy Ostróda
W ramach projektu zrealizowano: warsztaty: indywidualna diagnoza rodzin, poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, 
grupowe zajęcia aktywizujące w tym: warsztaty techniczne „złota rączka”, warsztaty artystyczne metody wspólnego spędzania 
czasu wolnego”, warsztaty podnoszenie jakości życia, szkoła dla rodziców, warsztaty aspekty teoretyczne opieki nad ON, zajęcia 
wzmacniające więzi rodzinne: wyjazdy rodzinne, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne: zajęcia kulturalne i sportowo 
–rekreacyjne. Spotkania ze specjalistami : dietetyk,  psycholog, pedagog, trener TUS, coaching rodziny, pielęgniarka, kucharz, 
kosmetyczka, fryzjer , instruktorzy pierwszej pomocy poprawa sytuacji społecznej kobiet-większa aktywność społeczna i 
zawodowa
Efekty:
• aktywizacja zawodowa i społeczna mężczyzn, włączenie mężczyzn w zadania związane z wychowaniem dzieci i prowadzenia 
gospodarstwa domowego
• poprawa jakości funkcjonowania rodzin  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, integracja rodzin poprzez wspólne wyjazdy 
i nauka wspólnego spędzania czasu wolnego. 
• poprawa komunikacji wśród wszystkich członków rodzin – nabycie umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb i emocji, 
umiejętność rozwiązywania konfliktów
• rozbudzenie zainteresowań i pasji u dzieci , pokazanie możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego, integracja 
rówieśnicza 
• zapewnienie rozwoju społeczno-zawodowego wszystkim  członkom rodziny 
• pomoc w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych 
Rodzina to podstawa- program wsparcia rodzin w Gminie Piecki
Okres realizacji: od 01.03.2020 do 28.09.2021 r. Projekt współfinansowany z EFS w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Opis projektu: zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób (20K, 22M) z 10 rodzin mieszkających na terenie Gminy 
Piecki zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.03.2020 r. do      
28.09.2021 r. usługami społecznymi w postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia aktywizujące, prowadzące do aktywnego  włączenia w życie społeczne i powrót na rynek pracy.
a) realizowany w partnerstwie z Gminą Piecki
b) uczestnikami było 10 rodzin (łącznie 42 osoby)  z  terenów Gminy Piecki
W ramach projektu zrealizowano
a) warsztaty: indywidualna diagnoza rodzin, poradnictwo specjalistyczne                                   - indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące w tym: warsztaty techniczne „złota rączka”, warsztaty artystyczne metody wspólnego spędzania czasu wolnego”, 
warsztaty podnoszenie jakości życia, szkoła dla rodziców, warsztaty dla dzieci, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne: wyjazdy 
rodzinne, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne: zajęcia sportowo-kulturalne 
b) spotkania ze specjalistami : dietetyk,  psycholog, pedagog, trener TUS, coaching rodziny, pielęgniarka, kucharz, kosmetyczka, 
fryzjer , instruktorzy pierwszej pomocy
Efekty:
• poprawa sytuacji społecznej kobiet-większa aktywność społeczna i zawodowa
• aktywizacja zawodowa i społeczna mężczyzn, włączenie mężczyzn w zadania związane z wychowaniem dzieci i prowadzenia 
gospodarstwa domowego
• poprawa jakości funkcjonowania rodzin  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, integracja rodzin poprzez wspólne wyjazdy 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 7



i nauka wspólnego spędzania czasu wolnego. 
• poprawa komunikacji wśród wszystkich członków rodzin – nabycie umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb i emocji, 
umiejętność rozwiązywania konfliktów
• rozbudzenie zainteresowań i pasji u dzieci , pokazanie możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego, integracja 
rówieśnicza 
• zapewnienie rozwoju społeczno-zawodowego wszystkim  członkom rodziny 
• pomoc w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych 
• poprawa wizerunku uczestników projektu 
Nazwa projektu: Rodzina to siła- program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane – Nida 
Okres realizacji: od 01.03.2020 do 28.09.2021 r. Projekt współfinansowany z EFS w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Cel projektu:  zwiększenie dostępności usług społecznych dla 42 osób (25K, 17M) z 10 rodzin mieszkających na terenie Gminy 
Ruciane- Nida zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich w okresie od 01.03.2020 r. do 
28.09.2021 r. usługami społecznymi w postaci zadań: indywidualna diagnoza rodziny, poradnictwo specjalistyczne indywidualne, 
grupowe zajęcia aktywizujące, prowadzące do aktywnego włączenia w życie społeczne i powrót na rynek pracy.
a) realizowany w partnerstwie z Gminą Ruciane – Nida 
b) uczestnikami było 10 rodzin (łącznie 42 osoby)  z  terenów Gminy Ruciane -Nida 
W ramach projektu zrealizowano: warsztaty: indywidualna diagnoza rodzin, poradnictwo specjalistyczne, indywidualne, 
grupowe zajęcia aktywizujące w tym: warsztaty techniczne „złota rączka”, warsztaty artystyczne metody wspólnego spędzania 
czasu wolnego”, warsztaty podnoszenie jakości życia, szkoła dla rodziców, warsztaty dla dzieci, zajęcia wzmacniające więzi 
rodzinne: wyjazdy rodzinne, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne: zajęcia sportowo-kulturalne. Spotkania ze specjalistami : 
dietetyk,  psycholog, pedagog, trener TUS, coaching rodziny, pielęgniarka, kucharz, kosmetyczka, fryzjer , instruktorzy pierwszej 
pomocy
Efekty:
• poprawa sytuacji społecznej kobiet-większa aktywność społeczna i zawodowa
• aktywizacja zawodowa i społeczna mężczyzn, włączenie mężczyzn w zadania związane z wychowaniem dzieci i prowadzenia 
gospodarstwa domowego
• poprawa jakości funkcjonowania rodzin  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, integracja rodzin poprzez wspólne wyjazdy 
i nauka wspólnego spędzania czasu wolnego. 
• poprawa komunikacji wśród wszystkich członków rodzin – nabycie umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb i emocji, 
umiejętność rozwiązywania konfliktów
• rozbudzenie zainteresowań i pasji u dzieci , pokazanie możliwości kreatywnego spędzania czasu wolnego, integracja 
rówieśnicza 
• zapewnienie rozwoju społeczno-zawodowego wszystkim  członkom rodziny 
• pomoc w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych 
• poprawa wizerunku uczestników projektu 
III. PROJEKTY INWESTYCYJNE
Realizacja oraz zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPWM.08.01.00-28-0063/16 pn. „Wdrożenie nowych 
funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez rewitalizację obiektów Banku Żywności w Olsztynie” 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020);
Cel projektu: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy m. Olsztyn poprzez 
adaptację budynku należącego do Banku Żywności w Olsztynie, poprawę jego funkcjonalności i przystosowanie do pełnienia 
funkcji aktywizatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 
ZADANIE WYKONANE: Roboty budowlane wraz z odbiorem końcowym w zakresie rewitalizacji budynku BŻO przy ul. M. 
Kotańskiego 1 na potrzeby działalności Kuźni Społecznej BŻO.
Realizacja oraz zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr RPWM.04.01.00-28-0039/18 pn. „Inwestycje w OZE w 
Banku Żywności w Olsztynie”  (RPO WiM 2014-2020)
Cel projektu: Wzrost udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Banku Żywności w Olsztynie poprzez 
realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji pomp ciepła w roku 2020
ZADANIE WYKONANE: Roboty budowlane wraz z odbiorem końcowym związane z budową instalacji 2 pomp ciepła w budynku 
Kuźni Społecznej Banku Żywności w Olsztynie.
„Budowa hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczna i 
zagospodarowaniem terenu” 256/2019/Wn14/OZ-PD-go/D
Cel: możliwość finansowania przedsięwzięcia polegającego na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych 
związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych artykułów żywnościowych skutkujących 
zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności.
Zadanie w toku: w 2020 roku realizacja przedsięwzięcia związana była wyszukaniem oraz przygotowaniem do zakupu gruntu pod 
budowę hali oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń na budowę i przeprowadzenie badań 
geologicznych gruntu działki.
Realizacja bieżąca projektu nr 249/2018 pn. Modernizacja środków transportu oraz magazynu Banku Żywności w Olsztynie – 
etap 2 (program priorytetowy "Racjonalna gospodarka odpadami", NFOŚiGW) 
ZADANIE wykonane: Zakup samochodu dostawczego
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Realizacja oraz zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu Naprawa uszkodzonego samochodu ciężarowego 
193/RPOO/5/2020
Zakres zadania obejmował przywrócenie sprawności technicznej auta dostawczego za pomocą którego transportowana jest 
żywność do organizacji pomocowych.
Realizacja oraz zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „SZEROKIE DRZWI – dostosowanie obiektu Banku 
Żywności w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych” (PFRON). 
Cel zadania: zwiększenie skali i jakości działań podejmowanych przez Bank Żywności w Olsztynie w obszarze rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych 
ZADANIA WYKONANE: Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.  Roboty remontowe wraz z odbiorem końcowym: 
2 pokoje biurowe z łazienkami dla ON, 2 łazienki przy salach konferencyjnych dla ON, 2 sale konferencyjne; 
IV.  PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
From outdoors to labour market- „Z natury do rynku pracy”
Okres realizacji: 01-09-2018 do 28-02-2022
Projekt finansowany przez: EEA and Norway Grants - Fund for Youth Employment
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.
Główne cele Projektu to: Transfer know-how i doświadczenia ze Szkocji do regionów-beneficjentów (Polska, Hiszpania, Irlandia) 
oraz pomiędzy partnerami-projektu w celu przygotowania młodzieży NEET do wejścia na rynek pracy. Opracowanie nowego 
modelu „z natury do rynku pracy” wspierającego zatrudnialność młodzieży NEET, gotowego do wykorzystania przez instytucje 
działające na rynku pracy w całej Europie. 
W ramach projektu w 2020 roku przeprowadzono 11 tygodniowych wyprawy do lasu połączonych z półrocznym coachingiem 
grupowym i indywidualnym dla 86 uczestników. Tu niestety odczuliśmy skutki ograniczenia dostępu do lasu. Okres pandemiczy 
pozwolił na wypracowanie nowych modeli pracy w naturze (outdoor), zarówno w Polsce jak i w Irlandii (mniejsze grupy, obozy 
stacjonarne). Spora część spotkań coachingowych i mentoringowych została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. 
Zaplanowane konferencje i warsztaty promocyjne także musiały zmienić swoją formułę. I tak spotkanie Partnerów planowane w 
Irlandii, New Education Forum planowane w Brukseli, Kongres Przyszłości planowany w Olsztynie musiały odbyć się w 
przestrzeni wirtualnej. 
2020 rok to także okres, w którym jako zespół rozwijaliśmy swoje umiejętności komunikacji za pośrednictwem social media. W 
wyniku tej pracy stworzono grupę na FB "Czas na las- czyli co nas kręci w projekcie FOLM" oraz fan page "Poczuj las- wyprawy 
nowym szlakiem". Te dwa nowe kanały utrzymywania kontaktu z byłymi oraz potencjalnymi uczestnikami, pozwoliły nam 
płynnie przejść w 2021, kiedy to projekt został wznowiony.
Erasmus + “StudEnts fight food and packaging waste throuGh entrepreneurial education and Game-baSed learning” (Uczniowie 
walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniowymi poprzez edukację przedsiębiorczości i uczenie się oparte na grze – EGGS)
Okres realizacji 01.12.2018 – 31.05.2021.
Projekt finansowany przez Komisja Europejska, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Cel projektu: Projekt „StudEnts fight food and packaging waste throuGh entrepreneurial education and Game-baSed learning”, 
o akronimie EGGS, to projekt mający na celu zwiększenie poczucia inicjatywy i ducha przedsiębiorczości uczniów w wieku 11-15 
lat w celu zwiększenia ich szkolnego zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i kompetencji cyfrowych. 
Głównym rezultatem projektu jest gra EGGS, która zawiera 3 innowacyjne elementy: model SROI (wskaźnik społecznej stopy 
zwrotu z inwestycji) - IO1; treści nauczania oparte na grze, na podstawie których uczniowie nauczą się poprzez grę, jak  
zapobiegać marnowaniu żywności i opakowań w szkole, poza nią oraz w domu wraz z rodziną, aby zapewnić zrównoważone 
wzorce konsumpcji i produkcji - IO2; gra EGGS, która pozwala uczniom uczyć się poprzez zabawę, aby uczynić planetę bardziej 
zrównoważonym systemem, w którym odpady są ponownie przekształcane w wartość generującą zasoby. 
Grupą docelową są uczniowie w wieku 11-15 lat. Pośrednią grupą docelową byli nauczyciele/trenerzy i personel szkoły, 
zaangażowani w działania projektowe ze względu na młody wiek uczestników. Dzięki sieci partnerów konsorcjum zaangażowanie 
nauczycieli było stałe przez cały okres trwania projektu. 
 Ze względu na pandemię, wszystkie spotkania odbywały się online. Podczas 2020 r. zorganizowano 4 Międzynarodowe 
Spotkania Projektowe, 1 3-dniowe szkolenie nauczycieli, pracowników banku żywności, wolontariuszy i osób związanych z ideą 
zero waste odbyło się online ze względu na pandemię COVID-19, w dniach 30.11.-02.12.2020. W szkoleniu brało udział 13 
dorosłych osób, z krajów parterów projektu. Szkolenie było prowadzone pod tytułem „Stop odpadom żywnościowym i 
opakowaniowym począwszy od edukacji szkolnej”. Jego głównym celem było pokazanie możliwości zintegrowania wyników 
projektu z kontekstami szkolnymi i sposobów na zaangażowanie uczniów w zajęcia pozaszkolne wpływające na niemarnowanie 
żywności i redukcję ilości odpadów opakowaniowych. Organizatorem szkolenia był Bank Żywności w Olsztynie (FBO). Podczas 
szkolenia zaprezentowano prezentacje dotyczące problemu marnowania żywności i opakowań w poszczególnych krajach 
partnerskich oraz Europie i przybliżenia uczestnikom szkolenia tego problemu jako globalnego. 
Partnerzy: Platon m.e.p.e. (Grecja), Szkola Podstawowa nr 15, Olsztyn (Polska), EUROCREA MERCHANT SRL (Włochy), SOCIAL 
VALUE NETWORK UK (Wielka Brytania)
Efekty: powstały 4 filmy przygotowane przez Bank Żywności ukazujące sposoby niemarnowania żywności w codziennym życiu. 
Rozwijana była gra będąca efektem końcowym projektu oraz treści edukacyjne, które będą w niej wykorzystywane.
The Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science (#FoodScienceClass)
Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2020, Projekt finansowany przez Horyzont 2020, EIT Food, area: 4. - Public Engagement 
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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 i 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

66000

305

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

(Communication), segment: 4.3 – Explore
Opis projektu: kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich wśród młodzieży, podniesienie ich świadomości w 
zakresie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji w przemyśle rolno-spożywczym oraz niemarnowania 
żywności. Adresaci projektu to 100 uczniów szkół średnich z Polski i Izraela.
Projekt realizowany w partnerstwie z Technion, Israel Institute of Technology (Izraelski Instytut Techniczny),Instytut Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, The European Food Information Council (EFIC) (Europejska Rada Informacji o 
Żywności), DouxMatok, Israel (firma badawczo-rozwojowa)
Realizatorzy projektu stworzyli wspólny program edukacyjny dla 100 uczniów szkół średnich z Polski i Izraela. Zajęcia szkolne 
odbywały się z udziałem naukowców z Instytutu PAN w Olsztynie oraz ekspertów, innowatorów i przedstawicieli przemysłu 
spożywczego. Poza ciekawymi wykładami, uczniowie mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu prostych badań naukowych, 
projektowaniu ankiet konsumenckich, analizie i prezentacji wyników. W 11-miesięcznym programie znalazły się też 
doświadczenia w laboratoriach analizy żywności, wizyty studyjne w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności, a także 
warsztaty kulinarne „zero waste” zorganizowane w Kuźni Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Jednym z 
kluczowych elementów projektu było szkolenie z komunikowania wyników badań, a następnie kampania promocyjna 
zaprojektowana i przeprowadzona przez samych uczniów, w której podzielili się z rówieśnikami wiedzą zdobytą podczas 
wszystkich zajęć projektowych.
Uczniowie z Polski i Izraela byli w stałym kontakcie, wymieniając doświadczenia i dobre praktyki podczas regularnych 
wideokonferencji, co umożliwiło im również aktywny kontakt z językiem angielskim. Udało się przeprowadzić warsztaty 
odpowiedzialnego zarządzania zasobami – praktyczne warsztaty kulinarne ze studentami w duchu idei zero waste dla 2 grup 
studentów (łącznie 50 osób).
The #AnnualFoodAgenda
Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2020, Projekt finansowany przez Horyzont 2020, EIT Food, area: 4. - Public Engagement 
(Communication), segment: 4.3 – Explore
Cel projektu to zachęcenie konsumentów do myślenia o żywności, którą jedzą, zwiększając ich wiedzę o całym łańcuchu 
wartości i łącząc zdrowe odżywianie z aktywnym i zdrowym stylem życia, a także ze zdrowszą planetą.
Projekt realizowany w partnerstwie z Universidad Autónoma de Madrid - IMDEA Food, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Grupo AN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, MASPEX, University of Cambdridge, 
PepsiCo, VTT Technical Research Centre of Finland.

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 art. spożywczych 
osobom potrzebującym mieszkańcom 
województwa warmińsko-mazurskiego. Żywność 
trafiała do osób wskazanych najczęściej przez 
pracowników miejskich i gminnych ośrodków 
pomocy społecznej za całego regionu. Pozyskana 
żywność trafia do organizacji i instytucji 
społecznych, w tym do jadłodalni, DPS, świetlic 
środowiskowych, domów dziecka, noclegowni, 
ośrodków pomocy społecznej, domów samotnej 
matki oraz szkół i innych placówek szkolno-
wychowawczych. Beneficjentami są również, 
które dotknęła wyjątkowa sytuacja losowa.

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 
współpracujemy z placówkami zajmującymi się 
osobami bezdomnymi w zakresie zabezpieczenia 
bytowego, dostarczania żywności. Zajmujemy się 
aktywizacją zawodową osób bezdomnych, którzy 
często pomagają w codziennych pracach 
związanych z funkcjonowaniem Banku Żywności 
w Olsztynie, tj. pracach remontowych, 
porządkowych, magazynowych

94.99.Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

Bank prowadzi wiele działań edukacyjnych 
opartych na współpracy ze szkołami i 
dotyczących opracowania scenariuszy lekcji z 
tematu niemarnowania żywności, prawidłowego 
odżywiania, kształtowania nawyków 
żywieniowych, prowadzi warsztaty kulinarne, w 
których biorą udział dzieci. W naszych 
działaniach skupiamy się również na edukowaniu 
żywnościowym. Uczymy, jak planować zakupy, 
by nie wyrzucać jedzenia, co zrobić z produktami 
zalegającymi w lodówce. Pokazujemy podczas 
edukacji warsztatowej, jak przygotowywać 
posiłki, aby były smaczne i zgodne z zasadami 
żywienia oraz zrównoważonym rozwojem i 
zasadą Zero west. Szkolimy też dzieci, aby od 
najmłodszych lat uczyły się dobrych nawyków 
żywieniowych, jak nie marnować żywności. 
Liczmy, że bogatsi o wiedzę będziemy wywierać 
pozytywny wpływ na otoczenie i środowisko, 
kreując nowy styl życia.

86.90.E 0,00 zł
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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

ważnym celem naszej działalności jest 
aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem lub wykluczonych społecznie 
i zawodowo. Pomagamy w przywróceniu na 
rynek pracy. Prowadzimy szkolenia, 
warsztaty i długofalowe programy, dzięki 
którym ich uczestnicy mogą poprawić swój 
status społeczny. Organizujemy staże, 
zapewniamy fachową pomoc 
psychologiczną, doradczą, trenerów pracy, 
aby w końcowym efekcie osoby 
korzystające z tych programów powróciły 
na rynek pracy.
Jesteśmy świadomi globalnych wyzwań 
gospodarczych, społecznych i 
środowiskowych oraz ich złożoności. W 
naszych działaniach skupiamy się również 
na edukowaniu żywnościowym. Uczymy, jak 
planować zakupy, by nie wyrzucać jedzenia, 
co zrobić z produktami zalegającymi w 
lodówce. Pokazujemy podczas edukacji 
warsztatowej, jak przygotowywać posiłki, 
aby były smaczne i zgodne z zasadami 
żywienia oraz zrównoważonym rozwojem i 
zasadą Zero west. Szkolimy też dzieci, aby 
od najmłodszych lat uczyły się dobrych 
nawyków żywieniowych, jak nie marnować 
żywności. Liczmy, że bogatsi o wiedzę 
będziemy wywierać pozytywny wpływ na 
otoczenie i środowisko, kreując nowy styl 
życia.

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
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13 146,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 305 969,78 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) 22 202 356,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 15 860 913,97 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 229 720,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 2 280 775,29 zł

d) przychody finansowe 18,54 zł

e) pozostałe przychody 3 830 928,66 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 464 250,22 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Bank Żywności w Olsztynie jest właścicielem budynku, w którym prowadzi działalność 
statutową i gospodarczą. W części biurowej wydzielone są pomieszczenia pod wynajem. 
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne media, takie jak prąd, woda, internet. 
Część pomieszczeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym winda. 
Wynajmujący korzystają również z miejsc parkingowych znajdujących się przed budynkiem. Z 
wynajmowanych pomieszczeń korzystają organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

2 56.10.A

W posiadanym przez Bank Żywności budynku znajduje się restauracja z pełni wyposażoną 
kuchnią, w związku z czym Bank przygotowuje posiłki w formie lunchy, wydawane w formie 
stacjonarnej lub na wynos. Dodatkowo, restauracja przygotowuje i zapewnia wyżywienie 
podczas eventów organizowanych w salach eventowych ww. budynku. Dodatkowo, 
prowadzone są warsztaty kulinarne zgodne z ideą zero waste, gdzie uczestnicy warsztatu 
mogą zapoznać się z tą ideą i spróbować swoich sił w przygotowaniu posiłków pod okiem 
wykwalifikowanego kucharza.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

767 848,22 zł

1 399 681,11 zł

45 309,50 zł

93 130,95 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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2.4. Z innych źródeł 17 418 990,16 zł

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

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 13 146,30 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: 20 933 063,94 zł 13 146,30 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

15 860 913,97 zł 13 146,30 zł

229 720,00 zł 0,00 zł

2 017 250,61 zł

154 675,66 zł

82 640,00 zł

2 587 863,70 zł 0,00 zł

1 Modernizacja magazynów, w których przechowywana jest żywność 13 146,30 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

15 811,51 zł

162 962,41 zł

1 561,43 zł

0,00 zł

3 139,58 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)

2 280 775,29 złg) z działalności gospodarczej
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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)

44 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)

32,07 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

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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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)

5 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

5 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 138 898,39 zł

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

2 009 170,89 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 

129 727,50 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)

5 962,22 zł

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

3 207,10 zł

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

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

30 osób

w 
tym:

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

30 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 009 170,89 zł

1 813 319,20 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

8 254,00 zł

- inne świadczenia 187 597,69 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 129 727,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 009 170,89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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 Aktywność organizacji i 
mieszkańców powiatu 
olsztyńskiego - zbiórki 
żywności

Organizacja zbiórek żywności i 
współpraca z organizacjami 
systemu pomocy społecznej na 
terenie powiatu olsztyńskiego w 
procesie redystrybucji żywności. 
Beneficjentami zadania byli 
podopieczni 34 organizacji 
takich jak domy pomocy 
społecznej, domy dziecka, 
ośrodki szkolno-wychowawcze, 
ośrodki pomocy społecznej, 
organizacje pozarządowe 
funkcjonujące w obszarze 
pomocy społecznej.

Powiat Olsztyński 27 000,00 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

6 967,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 18



2 Wolontariat w działaniach 
społecznych

rekrutacja wolontariuszy do 
zbiórek żywności, działania 
edukacyjne w szkołach, 
przeprowadzenie świątecznej 
zbiórki żywności, 
przeprowadzenie kampanii 
społecznej w ramach 
światowego dnia żywności, 
promocja wolontariatu i 
działania ngo, organizacja 
warsztatów edukacyjnych 
dotyczących światowego dnia 
żywności

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego

11 800,00 zł

3 Smaki Pokoleń realizacja zadania obejmuje 
warsztaty kulinarne służące 
rozwojowi wiedzy i 
umiejętności w obszarze 
żywności regionalnej, 
tradycyjnej, naturalnej, 
zdrowego stylu odżywiania, 
świadomych zachowań 
konsumenckich, 
niemarnowania żywności, 
realizację konferencji oraz 
przygotowanie broszury z 
przepisami. Przez włączenie obu 
grup społecznych w realizację 
zadań przyczyni się do wymiany 
doświadczeń 
międzypokoleniowych w sztuce 
gotowania, poznanie reguł 
zdrowego odżywiania, 
upowszechnianie zwyczaju 
wspólnego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

10 000,00 zł

4 #AKCJA ZUPA – posiłki dla 
seniorów

Mimo pandemii koronawirusa 
Bank Żywności w Olsztynie 
realizował swoją misję – ratując 
żywność i wspierając 
potrzebujących. W tym 
trudnym dla wszystkich czasie 
rozpoczęliśmy przygotowywanie 
i dystrybuowanie posiłków dla 
olsztyńskich seniorów. Posiłki 
trafiały do osób w wieku 60+, 
seniorów niepełnosprawnych, 
samotnie gospodarujących lub 
takich, których sytuacja jest 
szczególnie trudna. 
Potrzebujących wskazał Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

14 309,50 zł

5 SZEROKIE DRZWI – 
dostosowanie obiektu Banku 
Żywności w Olsztynie do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych

zwiększenie skali i jakości 
działań podejmowanych przez 
Bank Żywności w Olsztynie w 
obszarze rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego

100 000,00 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)

6 KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO 
TRENDY # warsztaty # 
wiedza # inspiracje

przygotowanie 30 
przedstawicieli gospodarstw 
rolnych, właścicieli i/lub 
pracowników przedsiębiorstw, 
prowadzących w produkcji i 
przetwórstwie żywności 
działalność gospodarczą na 
obszarach wiejskich regionu 
Warmii i Mazur do rozwoju 
konkurencyjności prowadzonej 
działalności poprzez poniesienie 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
prowadzenia zrównoważonej 
gospodarki żywnościowej oraz 
rozpowszechnienie wiedzy w 
zakresie rezultatów 
prowadzonej przez nich 
działalności.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 8 056,06 zł

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

1 Aktywni i kompetentni w 
Biskupcu

podniesienie aktywności 
społecznej i zawodowej co 
najmniej 22 os. ( 17K, 5M), 
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.

RPWM 391 445,90 zł

2 Aktywni i kompetentni w 
Biskupcu 2

podniesienie aktywności 
społecznej i zawodowej co 
najmniej 22 os. ( 17K, 5M), 
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.

RPWM 391 445,90 zł
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3 Być rodziną  –program 
wsparcia rodzin w Dobrym 
Mieście

zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 42 osób (24K, 
18M) z 10 rodzin mieszkających 
na terenie Dobrego Miasta 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
i/lub wykluczenia społecznego 
poprzez objęcie ich w okresie 
od 01.03.202 r. do 28.09.2021 r. 
usługami społecznymi w postaci 
zadań: indywidualna diagnoza 
rodziny, poradnictwo 
specjalistyczne - indywidualne, 
grupowe zajęcia aktywizujące, 
prowadzące do aktywnego 
włączenia w życie społeczne i 
powrót na rynek pracy.

RPWM 416 114,25 zł

4 Być rodziną –program 
wsparcia rodzin w Gminie 
Ostróda

zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 42 osób (25K, 
17M) z 10 rodzin mieszkających 
na terenach wiejskich gminy 
Ostróda zagrożonych ryzykiem 
ubóstwa i/lub wykluczenia 
społecznego poprzez objęcie ich 
w okresie od 01.03.2020 r. do 
28.09.2021 r. usługami 
społecznymi w postaci zadań: 
indywidualna diagnoza rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące, prowadzące do 
aktywnego włączenia w życie 
społeczne i powrót na rynek 
pracy.

RPWM 417 239,25 zł

5 Rodzina to podstawa- 
program wsparcia rodzin w 
Gminie Piecki

zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 42 osób (20K, 
22M) z 10 rodzin mieszkających 
na terenie Gminy Piecki 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
i/lub wykluczenia społecznego 
poprzez objęcie ich w okresie 
od 01.03.2020 r. do      
28.09.2021 r. usługami 
społecznymi w postaci zadań: 
indywidualna diagnoza rodziny, 
poradnictwo specjalistyczne - 
indywidualne, grupowe zajęcia 
aktywizujące, prowadzące do 
aktywnego  włączenia w życie 
społeczne i powrót na rynek 
pracy.

RPWM 419 616,75 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 21



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) 

6 Rodzina to siła- program 
wsparcia rodzin w Gminie 
Ruciane – Nida

zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 42 osób (25K, 
17M) z 10 rodzin mieszkających 
na terenie Gminy Ruciane- Nida 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
i/lub wykluczenia społecznego 
poprzez objęcie ich w okresie 
od 01.03.2020 r. do 28.09.2021 
r. usługami społecznymi w 
postaci zadań: indywidualna 
diagnoza rodziny, poradnictwo 
specjalistyczne indywidualne, 
grupowe zajęcia aktywizujące, 
prowadzące do aktywnego 
włączenia w życie społeczne i 
powrót na rynek pracy.

RPWM 419 616,75 zł

7 Inwestycje w OZE w Banku 
Żywności w Olsztynie

Wzrost udział odnawialnych 
źródeł energii w ogólnym 
bilansie energetycznym Banku 
Żywności w Olsztynie poprzez 
realizację inwestycji polegającej 
na budowie instalacji pomp 
ciepła w roku 2020

RPO WiM 501 840,00 zł

8 Budowa hali magazynowej 
Banku Żywności w Olsztynie 
wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym, infrastrukturą 
techniczna i 
zagospodarowaniem terenu

możliwość finansowania 
przedsięwzięcia polegającego 
na rozwoju infrastruktury 
technicznej procesów 
logistycznych związanych z 
pozyskaniem, 
magazynowaniem i dystrybucją 
niesprzedanych artykułów 
żywnościowych skutkujących 
zapobieganiu powstawaniu 
odpadów żywności

NFOŚiGW 1 803 900,00 zł

9 Pomarańczowa Szkoła- 
program proekologicznej i 
ponadregionalnej aktywizacji 
społeczności szkół 
podstawowych Warmii i 
Mazur oraz Podlasia

podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej i 
kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa 
poprzez promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju. 
Przedsięwzięcie realizowane 
przez Bank Żywności w 
Olsztynie ma na celu 
rozwinięcie wiedzy i 
umiejętności młodzieży szkolnej 
w zakresie racjonalnego 
gospodarowania odpadami – 
żywnościowymi i 
opakowaniowymi, ratowania 
żywności przed zmarnowaniem, 
edukacji w zakresie ochrony 
przyrody poprzez edukowanie 
nt. proekologicznego, 
prośrodowiskowego stylu życia

NFOŚiGW 196 000,00 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

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)

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 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 Państwowa Inspekcja Pracy 1

2 KOWR 2

3 Starostwo Powiatowe w Olsztynie 1
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