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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina OLSZTYN

Powiat OLSZTYN

Ulica UL. MARKA 
KOTAŃSKIEGO

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-166 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 TAK

Bogdan Raszczyk Wiceprezes 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

Michał Tomczyk przewodniczący komisji 
rewizyjnej

TAK

Magdalena Nilipińska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Anna Rębisz członek komisji 
rewizyjnej

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 Żywności oraz członkiem 
międzynarodowej sieci EIT Food. Statutowym celem działania Banku 
Żywności w Olsztynie jest zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu 
oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W ramach działań 
statutowych Bank Żywności w Olsztynie zajmuje się pomocą rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, aktywizacją zawodową i społeczną osób z różnymi rodzajami  
niepełnosprawności oraz działalnością na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. Bank Żywności w Olsztynie zajmuje się działalnością 
charytatywną angażując wolontariuszy do realizacji projektów związanych 
z nieodpłatną działalnością na rzecz lokalnej społeczności i pobudzania 
przedsiębiorstw.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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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. 
W ramach działalności na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem lub wykluczonych społecznie i zawodowo Bank Żywności w 
Olsztynie skupia się na pomocy w przywróceniu tych osób na rynek pracy 
poprzez organizację szkoleń, warsztatów i długofalowych programów 
wsparcia. Bank organizuje staże, zapewnia fachową pomoc 
psychologiczną, doradczą, trenerów pracy. Istotnym aspektem 
działalności Banku Żywności w Olsztynie jest edukacja żywnościowa, 
kładąca nacisk na racjonalne planowanie zakupów, wykorzystanie 
produktów zalegających w lodówce oraz edukację warsztatową 
obejmującą przygotowanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz 
zrównoważonym rozwojem i zasadą Zero Waste. Niebagatelne znaczenie 
w realizacji powyższych zadań ma edukacja najmłodszych, która buduje 
prawidłowe postawy i wpływa na rozwój świadomości w zakresie 
prawidłowego gospodarowania zasobami żywności, zrównoważonego 
rozwoju i dążeniu do sprawiedliwości społecznej.
Rozwój przedsiębiorczości, która w centrum stawia człowieka jest 
odpowiedzią na różnorodne problemy ekonomiczne i społeczne. Od kilku 
lat Bank rozwija przedsiębiorczość społeczną, stawiającą w centrum 
człowieka, 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 Bank prowadzi działania, które 
wspierają działalność statutową oraz wzmacniają potencjał społeczny 
m.in. poprzez współpracę z producentami, hurtowniami i sieciami 
handlowymi pozyskując artykuły spożywcze od producentów żywności, 
hurtowników i sklepów. W ramach swoich działań Bank wyszukuje 
rezerwy żywności produkowanej w nadmiarze, żywności niehandlowej, 
produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia lub wadliwie 
opakowanych. Powyższymi działaniami Bank Żywności ma istotny wpływ 
na rozwój regionu oraz na promowanie i wzmacnianie działań o 
charakterze innowacyjnym, co stymuluje lokalną przedsiębiorczość.
Kolejnym ważnym celem działalności Banku jest aktywizacja zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie i zawodowo 
poprzez pomoc tym osobom w powrocie do aktywności zawodowej. W 
tym celu prowadzone są szkolenia, warsztaty i długofalowe programy, 
dzięki którym ich uczestnicy mogą poprawić swój status społeczny. Bank 
organizuje staże, zapewnia fachową pomoc psychologiczną, doradczą 
trenerów pracy.
W Kuźni Społecznej, działającej w ramach olsztyńskiego Banku Żywności, 
funkcjonują: restauracja oraz hostel i przestrzeń "Co-workowa" z biurami 
pod wynajem. Przychody z powyższych przedsięwzięć są przeznaczane w 
całości na realizacje celów statutowych Banku Żywności w Olsztynie.
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021r. Bank Żywności w Olsztynie we współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami i przedsiębiorstwami, realizował 
swoją MISJĘ poprzez niżej wymienione projekty: 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa/Podprogram 2020.
Okres realizacji grudzień 2020 – październik 2021.
Cele projektu: zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach 
środków towarzyszących.
Efekty: W ramach realizacji Podprogramu 2020 BŻ w Olsztynie współpracował z 66 organizacjami. Za ich pośrednictwem pomoc 
żywnościowa dotarła do 40 446 osób. Dla osób zakwalifikowanych przekazano 182669 paczek i 60684 posiłków. Do pomocy 
zakwalifikowano 22745 kobiet i 17721 mężczyzn. 11635 osób to dzieci poniżej 15 roku życia, 3922 to seniorzy powyżej 65 roku 
życia. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku między 15 a 65 rokiem życia - 24909 osób. Pomoc dotarła do 435 osób 
bezdomnych, 5865 osób niepełnosprawnych, 33 migrantów oraz 34233 pozostałych. Łącznie wydano potrzebującym 2 151 
037,66 kg o wartości 10 510 684,77 zł.
W ramach zadania przeprowadzono 2310 warsztatów, w których uczestniczyło 154 odbiorców programu.
WSPÓŁPRACA Z PRODUCENTAMI, HURTOWNIAMI I SIECIAMI HANDLOWYMI W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA JEJ DO ORGANIZACJI POMOCOWYCH
W trakcie działań pozyskano 695 705,541 kg żywności o wartości 6 650 818,17 zł od 55 darczyńców żywności. Pozyskana 
żywność, za pośrednictwem 197 organizacji partnerskich z województwa warmińsko-mazurskiego, trafiła do ok. 70 tys. osób z 
obszaru pomocy społecznej.
W 2021 roku współpracowaliśmy z 11 sieciami handlowymi, odbierając żywność krótkoterminową w 79 sklepach na terenie 
naszego województwa; pozyskaliśmy 224 731,7 kg żywności krótkoterminowej o wartości 2 582 796, 00 zł
ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI:
WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
W związku z epidemią Covid-19 zbiórka żywności prowadzona była w Internecie, dając efekt w postaci kwoty 2 089,20 zł, za 
którą zakupiliśmy ponad 180 kg żywności z długim terminem ważności i przekazaliśmy do organizacji wspierających osoby 
starsze. Zbiórka trwała dwa tygodnie, do 3 kwietnia włącznie. 
W dniach 1-2 kwietnia część organizacji w terenie (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”, Polskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście, Fundacja Niepełnosprawnych 
Sanus, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”, Stowarzyszenie Monar – schronisko dla osób bezdomnych Markot  Ełku, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Kozłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie) przeprowadziło stacjonarna zbiórkę żywności i pozyskało łącznie  876
 kg  żywności o wartości 6 477 zł.
ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
Okres realizacji: 26-27 listopada 2021
Efekty: ponad 17 ton żywności, która trafiła na wigilijne stoły najuboższych mieszkańców regionu.
Po dwóch latach w sklepach sieci Lidl, Kaufland, Netto, Carrefour, Biedronka, Intermarche, Auchan pojawili się wolontariusze, 
ubrani w charakterystyczne pomarańczowe koszulki. 
Dzięki wsparciu wolontariuszy m.in. z Zespołu Szkół Samochodowych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-
Powiatowe w Olsztynie, Szkoła Specjalna nr 6, Szkoła Podstawowa nr 2, 10, 13, 18, 33, 34, Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Bursa nr 3, Federacja FOSA, Liceum Ogólnokształcące I, IV, VII, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, Zespół Szkół 
Samochodowych, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zespół Placówek Edukacyjnych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Olsztynku, 
Stowarzyszenie „Pomocni Ludziom-Rucewo”, Fundacja Cel Zmiana, Rada Osiedla Zatorze, Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, 
Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”,  Zespół Pomocy Środowiskowej nr 1 i 4 MOPS Olsztyn, Zespół Pracy Socjalnej nr 1 i 2 MOPS 
Olsztyn oraz pomocy rodzin zastępczych, udało się podczas ostatniej Świątecznej Zbiórki Żywności zebrać w Olsztynie ponad 5 
ton żywności. W zbiórkę zaangażowali się także bezdomni, podopieczni Stowarzyszenia „Pomocni Ludziom-Rucewo” oraz 
wolontariusze indywidualni, którzy zgłosili się do Banku i pomagali w jej przygotowaniach oraz realizacji. W sumie, w sklepach 
regionu pojawiło się ponad 1500 osób. W efekcie w kilkunastu miejscowościach województwa zebraliśmy 17 193 kg żywności 
(w tym 5 204 kilogramy w Olsztynie). 
Świąteczne paczki zostały uzupełnione przez żywność, którą Bank pozyskał dodatkowo. Dodatkowo żywność została zakupiona 
z funduszy zebranych podczas internetowej zbiórki – www.zbiorkazywnosci.pl. Ci, którzy nie wzięli udziału w weekendowej 
akcji, mogli wesprzeć najuboższych, kupując właśnie wirtualny koszyk zakupów. Internetowa zbiórka trwała do 10 grudnia.
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – CYKLICZNA WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU OLSZTYŃSKIEGO - zadanie 
wspierane finansowo przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Zrealizowano w terminie:  03.01.2021-30.12.2021 r.
W ramach realizowanego zadania publicznego BŻ w Olsztynie budował sieć instytucji współpracujących przy organizacji zbiórek 
i odbioru żywności. Na terenie powiatu Bank współpracował z 35 organizacjami. Od stycznia do grudnia 2021 roku na terenie 
powiatu przeprowadzono systematyczną zbiórkę żywności pozyskanej w 40 sklepach oraz od darczyńców. 
W dniach 26-27 listopada 2021 BŻ w Olsztynie zorganizował na terenie Olsztyna Świąteczną Zbiórkę Żywności, podczas której 
zebrano ponad 5000 kg, które trafiły do organizacji pomocowych. 
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Bank Żywności w Olsztynie przekazał w okresie od stycznia do grudnia 2021 ponad 135 000 kg żywności, która mogła dotrzeć 
nawet do ponad 6000 osób. 
E-WOLONTARIAT W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH
Zrealizowano w terminie: 2021-02-01 – 2021-12-31. 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.
Efekty:
• Rekrutacja i edukacja 500 wolontariuszy do zbiórek żywności, w tym w przestrzeni internetowej. 
• Przeprowadzenie szkolenia online dla 10 szkolnych koordynatorów wolontariatu i przeprowadzenie spotkania edukacyjnego 
dla 180 uczniów. 
• Przeprowadzenie 4 warsztatów edukacyjnych dotyczących Światowego Dnia Żywności, przeszkolenie min. 80 uczniów. 
• Promocja wolontariatu i działania organizacji pozarządowej. 
WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH
Zrealizowano w terminie: 2021-02-03 - 2021-12-31 - projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego.
Realizacja projektu miała na celu świadczenie bezpośredniej pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, z 
uwzględnieniem wspierania bieżącej działalności jednostek zapewniających usługi osobom bezdomnym. Organizacja pomocy 
żywnościowej dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością przy współpracy z organizacjami pomocowymi z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego z powiatów: ostródzki, ełcki, olecki, giżycki, iławski, piski, miasto Olsztyn. Pomoc 
osobom bezdomnym realizowana była w szczególności w placówkach prowadzonych przez instytucje lub organizacje, 
zapewniających nocleg, ubrania, pomoc medyczną i wyżywienie. 
Ważną grupą, do której kierowaliśmy pomoc żywnościową to osoby lub rodziny zagrożone bezdomnością, które charakteryzują 
się niskim poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, biernością zawodową, olbrzymimi deficytami w zakresie 
umiejętności psychospołecznych, niskim poziomem umiejętności radzenia sobie na rynku pracy a w konsekwencji brakiem lub 
niedoborem środków finansowych na żywność i utrzymanie mieszkania. Łącznie przekazano 74 622,40 kg żywności, o wartości 
670 862,90 zł dla ponad 600 osób.
II. PROJEKTY RPO/AKTYWIZACYJNE/EDUKACYJNE/MIĘDZYNARODOWE:
BYĆ RODZINĄ - PROGRAM WSPARCIA RODZIN W DOBRYM MIEŚCIE
a) Okres realizacji: 01.03.2020 - 28.09.2021
b) Partnerstwo: realizowany z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych koło w D. Mieście. 
c) Uczestnicy: 17 rodzin (łącznie 42 osoby) z terenów Dobrego 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, coach rodziny, pielęgniarka, kucharz, kosmetyczka, 
fryzjer, instruktorzy pierwszej pomocy. 
c) Efekty: 
• zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej kobiet i  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, 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 
a) Okres realizacji: od 01.03.2020 do 28.09.2021r. 
Projekt współfinansowany z EFS w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020. 
b) 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. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Niepełnosprawnych „Sanus”. 
c) Uczestnicy: 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-
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rekreacyjne. Spotkania ze specjalistami: dietetyk, psycholog, pedagog, trener TUS, coach rodziny, pielęgniarka, kucharz, 
kosmetyczka, fryzjer instruktorzy pierwszej pomocy, poprawa sytuacji społecznej kobiet-większa aktywność społeczna i 
zawodowa. 
d) Efekty 
• aktywizacja zawodowa i społeczna mężczyzn oraz włączenie ich 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
a)  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 20142020 
b) realizowany w partnerstwie z Gminą Piecki. 
c) uczestnicy: 10 rodzin (łącznie 42 osoby) z terenów Gminy Plecki.
W ramach projektu zrealizowano:
• warsztaty: indywidualna diagnoza rodzin, poradnictwo specjalistyczne oraz 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.
d) Efekty:
poprawa sytuacji społecznej kobiet, zwiększenie aktywności społecznej i aktywizacja zawodowa 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 wspólne spędzanie 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, integracja rówieśnicza, zapewnienie rozwoju 
społeczno-zawodowego wszystkim członkom rodziny, pomoc w rozwiązaniu skomplikowanych spraw prawnych.
RODZINA TO SIŁA - PROGRAM WSPARCIA RODZIN W GMINIE RUCIANE – NIDA
a) Okres realizacji: 01.03.2020 - 28.09.2021
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.
b) program realizowany w partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida.
c) uczestnikami było 10 rodzin (łącznie 42 osoby) z terenów Gminy Ruciane-Nida. 
W ramach projektu zrealizowano: warsztaty: indywidualna diagnoza rodzin, poradnictwo specjalistyczne, indywidualne i 
grupowe zajęcia aktywizujące: warsztaty techniczne „złota rączka", artystyczne metody wspólnego spędzania czasu wolnego", 
warsztaty podnoszenia jakości życia, szkoła dla rodziców, warsztaty dla dzieci, zajęcia wzmacniające więzi rodzinne: wyjazdy 
rodzinne, zajęcia sportowo-kulturalne. Spotkania ze specjalistami: dietetyk, psycholog, pedagog, trener TUS, coaching rodziny, 
pielęgniarka, kucharz, kosmetyczka, fryzjer, instruktorzy pierwszej pomocy
d) 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.
POMARAŃCZOWA SZKOŁA PROGRAM PROEKOLOGICZNEJ I PONADREGIONALNEJ AKTYWIZACJI SZKOLNYCH SPOŁECZNOŚCI 
WARMII I MAZUR ORAZ PODLASIA
a) Okres realizacji: od 10.2020 do 30.06.2022 r.
Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel 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 
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opakowaniowymi, ratowania żywności przed zmarnowaniem, edukacji w zakresie ochrony przyrody poprzez edukowanie nt. 
proekologicznego, prośrodowiskowego stylu życia i odżywiania.
b) projekt realizowany samodzielnie przez Bank Żywności w Olsztynie
c) Uczestnikami projektu byli uczniowie z 12 szkół (10 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego i 2 szkoły z województwa 
podlaskiego).
d) Efekty: wzrost wiedzy i zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkół objętych działaniami edukacyjnymi. Realizacja 
projektu pozwoliła uczniom na uczestnictwo w cyklu warsztatów edukacyjnych dot. m.in. kuchni zero waste, niemarnowania 
żywności, racjonalnego gospodarowania zasobami oraz odpowiedniego podejścia do opakowań i odpadów. W każdej szkole 
zorganizowano 5 warsztatów edukacyjnych oraz obchody wybranego święta ekologicznego i Światowego Dnia Żywności, a 
także realizację akcji w ramach eko ogrodu.
O KROK DALEJ
Projekt finansowany z Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG
Efekty: W roku 2021 zrealizowano cykl warsztatów edukacyjnych w ramach realizowanych dwóch ścieżek edukacyjnych 
„Ratownik żywności” oraz „Aktywny edukator”.
OTWARCI NA INTEGRACJĘ
a) Okres realizacji: 1.09.2021-31.12.2021
Projekt finansowany z ze środków PFRON w ramach zadania publicznego, o którym mowa ART.16 Ust.1 *Ustawy z dnia 
24.04.2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.
b) Uczestnicy: Grupę 20 uczestników stanowiły 2 rodziny 5-cio osobowe z gminy Dobre Miasto i 3 rodziny z Olsztyna. Wśród 20 
uczestników projektu połowa, czyli 10 osób to osoby z niepełnosprawnością, dodatkowo 3 innych beneficjentów posiadało 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
c) Partnerstwo: nie dotyczy
d) Efekty:Zorganizowano cykl warsztatów w ramach tzw. twórczych aktywności. W warsztatach „Las w słoiku” wzięło udział 20 
osób. Zajęcia pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę o zasadach tworzenia lasu w słoiku. W drugim cyklu warsztatów z tzw. 
twórczych aktywności również wzięło udział 20 osób. Zajęcia poświęcone były integracji sensorycznej. W ramach wyjazdu 
rodzinnego uczestnicy mieli okazję skorzystać także z zajęć integracyjno-terapeutycznych, w których wzięło udział 20 osób. 
Zwieńczeniem projektu było wspólne wyjście do Teatru Lalek w Olsztynie.
SPEED UP YOUR BUSINESS
a) Okres realizacji: 10.06.2019 – 30.04.2023
Projekt finansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0005/19, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, działanie 1.3 „Przedsiębiorczość 
(Wsparcie przedsiębiorczości)”, poddziałanie 1.3.1 „Inkubowanie przedsiębiorstw”.
Celem projektu jest podniesienie jakości i rozszerzanie katalogu usług Kuźni Społecznej w Olsztynie w celu pełnej 
profesjonalizacji działań oferowanych, w okresie do 04.2023 r. dla 30 przedsiębiorstw Warmii i Mazur będących w początkowej 
fazie rozwoju.
b) Uczestnicy: Projekt skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), prowadzących przedsiębiorstwo i spełniających 
następujące kryteria formalne:
• posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
• znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata 
(licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym),
• posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
• aktywnych, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub 
likwidacji,
• uprawnionych do korzystania z pomocy de minimis,
• posiadających techniczne/technologiczne/informatyczne rozwiązanie o potencjale innowacyjnym, stanowiące istotę 
produktu/usługi rozwijanego/rozwijanej przez przedsiębiorstwo. Dot. zarówno produktu/usługi już 
wprowadzonego/wprowadzonej przez MŚP na rynek lub takiego, który nie jest jeszcze przedmiotem prowadzonej przez MŚP 
rynkowej działalności gospodarczej (produkt/usługa w fazie koncepcyjnej lub w fazie MVP - Minimum Viable Product – 
pierwsza wersja produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności, brak gotowości produktu do sprzedaży),
• zainteresowanych dalszym, innowacyjnym rozwojem produktów/usług, rozwojem ich systemów sprzedaży i marketingu oraz 
rozwojem systemu zarządzania przedsiębiorstwem, zwanych dalej „MŚP”.
c) Partnerstwo: nie dotyczy 
d) Efekty 
W 2021 r. zakończono realizację I edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. 1 lipca 2021 przeprowadzono spotkanie – Demo 
Day, podczas którego Startupy podsumowały ponadroczny proces inkubacji. Pandemia Covid-19 wymusiła reorganizację 
harmonogramu udzielonego wsparcia, wydłużono okres inkubacji z 31.03.2021 do 31.07.2021 r.
W 2021 r. przeprowadzono ponadto nabór uczestników projektu w ramach II edycji Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. W dniu 
1 kwietnia podpisano umowy z 10 MŚP. Rozpoczęto realizację usług zgodnie z założeniami projektowymi.
W ramach projektu zrealizowano Program Rozwoju Przedsiębiorstw, który obejmuje dwa pakiety usług inkubacji na rzecz MŚP, 
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tj. pakiet:
PAKIET I: wystandaryzowane usługi podstawowe niezbędne do funkcjonowania i rozwoju MŚP, tj. usługi infrastrukturalne: 
udostępnienie powierzchni biurowej (samodzielne, dedykowane stanowisko pracy open space) z niezbędnym wyposażeniem 
meblowym i sprzętowym, usługi prawne, księgowe, promocyjne (opracowanie identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa/ 
produktu/usługi, opracowanie strategii marketingowej  dla przedsiębiorstw wczesnego rynku, przeprowadzenie kampanii 
marketingowej przedsiębiorstwa/ produktu/usługi), usługi ICT, Mentoring, Doradztwo – wsparcie Managera Inkubacji, 
szkolenia – autoprezentacja i wystąpienia publiczne, budowa i zarządzanie zespołem (team building), generowanie pomysłów 
biznesowych, tworzenie, rozwój produktów i zarządzania MŚP,  szkolenie motywacyjne, coachingowe
PAKIET II: zindywidualizowane usługi specjalistyczne niezbędne do rozwoju produktu/usługi i umacniania pozycji rynkowej 
firmy, tj. pakiet usług dostosowywany w zakresie tematycznym do indywidualnych potrzeb i oczekiwań MŚP, tj. usługi 
eksperckie: opracowanie projektu produktu/ usługi (opracowanie funkcjonalnego prototypu i przygotowanie do fazy 
testowania/badania klienta/ użytkownika), analiza rynku, ocena rynkowa produktu, analiza potrzeb klienta, segmentacja rynku, 
analiza konkurencji, przygotowanie zgłoszenia wynalazku/ wzoru użytkowego/ wzoru przemysłowego/ znaku towarowego, w 
celu uzyskania ochrony do Urzędu Patentowego RP, budowa tożsamości produktu/firmy w oparciu o wzornictwo/design; 
Wydarzenie Speed Up Your Business w tym przygotowanie MŚP do prezentacji inwestorskiej oraz Demoday, Sieciowanie - 
networking biznesowy – spotkanie integrujące społeczność młodych firm startup i wspierające budowę sieci kontaktów 
biznesowych. 
THE CLASSROOM AS A PLATFORM FOR COMMUNITY ENGAGEMENT WITH FOOD PRODUCTION AND SCIENCE 
(#FOODSCIENCECLASS)
a) Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2021
Projekt finansowany przez Horyzont 2020, EIT Food, area: 4. - Public Engagement (Communication), segment: 4.3 – Explore
b) 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), Belgia (Europejska Rada Informacji 
o Żywności), DouxMatok, Izrael (firma badawczo-rozwojowa), Ricolto, Belgiam (NGO działające w obszarze żywności i żywienia), 
VTT Technical Research Centre of Finland (organizacja badawczo-rozwojowa).
c) Uczestnicy: 100 uczniów szkół średnich z Polski, Izraela, Belgii i Finlandii. W ramach projektu zrealizowano wspólny program 
edukacyjny dla uczniów szkół średnich z Polski, Izraela, Belgii i Finlandii. 
W Polskiej edycji projektu uczestniczyli uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie 
oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach. Zajęcia szkolne odbywały się 
z udziałem naukowców z Instytutu PAN w Olsztynie oraz ekspertów, innowatorów i przedstawicieli przemysłu spożywczego. 
Uczniowie z Polski, Izraela, Belgii i Finlandii byli w stałym kontakcie, wymieniając doświadczenia i dobre praktyki podczas 
regularnych wideokonferencji, co umożliwiło im również aktywny kontakt z językiem angielskim.
d) Efekty:
• Warsztaty odpowiedzialnego zarządzania zasobami – praktyczne warsztaty kulinarne ze studentami w duchu idei zero waste 
dla dwóch grup studentów (łącznie 50 osób).
• Food Safety & Waste Quiz - Kahoot! Quiz na temat niemarnowania żywności.
• Pierniczkowe warsztaty z EIT Food podczas I Olsztyńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w Kuźni 
Społecznej.
• Pokaz kulinarny gotowania na żywo w duchu zero waste zrealizowany online podczas międzynarodowego Forum Młodzieży 
zorganizowanego w ramach projektu #FoodScienceClass.
THE #ANNUALFOODAGENDA
a) Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2021
Projekt finansowany przez Horyzont 2020, EIT Food, area: 4. - Public Engagement (Communication), segment: 4.3 – Explore
b) Partnerstwo: realizowany w partnerstwie z Universidad Autónoma de Madrid - IMDEA Food, (Uniwersytet Autonomiczny w 
Madrycie (UAM) - IMDEA Food), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC)), 
Grupo AN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, MASPEX, University of Cambdridge, PepsiCo, VTT 
Technical Research Centre of Finland.
c) Uczestnicy: uczestnikami były całe rodziny, grupy przyjaciół, ale też osoby indywidualne. W ramach projektu zrealizowano 
obchody Światowego Dnia Żywności z EIT Food 2021 w duchu zero waste. W 3-dniowym wydarzeniu (27-29 października) 
wzięło udział 128 uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej 11 i 33 w Olsztynie oraz ze szkół w Słupach i Barczewie. Spotkanie 
miało charakter pokazowo-warsztatowy, choć nie zabrakło także krótkiego wykładu na temat zjawiska marnowania żywności. 
Uczniowie uczyli się przygotowania dań w stylu zero waste. W wydarzeniu wzięli także udział uczniowie z Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Handlowych pod opieką nauczycieli. Część edukacyjną uzupełniła prelekcja Kingi Młyńskiej, właścicielki marki 
Mikrowarzywa z Warmii, która opowiadała o ogrodnictwie miejskim i zaletach uprawy mikrowarzyw.
d) Efekty:128 uczestników Światowego Dnia Żywności w duchu zero waste z EIT Food 2021 
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)
a) Okres realizacji: 01.12.2018 – 31.05.2021.
Projekt finansowany przez Komisję Europejską, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
b) Realizowany w partnerstwie z Platon m.e.p.e. (Grecja), Szkola Podstawowa nr 15, Olsztyn (Polska), Eurocrea Merchant SRL 
(Włochy), Social Value Network UK (Wielka Brytania).

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-09 8



c) Uczestnicy: uczniowie w wieku 11-15 lat. 
d) Efekty
• Opracowanie finałowej wersji gry EGGS opracowana w technologii serious game (uczy bawiąc)
• Materiały edukacyjne
FROM OUTDOORS TO LABOUR MARKET – Z NATURY DO RYNKU PRACY (PROJEKT FOLM)
a) Okres realizacji: 02.07.2018-28.02.2022
Projekt finansowany przez EEA Norway Grants – Found for Youth employment; 
Celem projektu był transfer know-how ze Szkocji  (Uniwersytet w Edynburgu i firmę Venture Trust)o regionów beneficjentów 
(Irlandia, Hiszpania, Polska) metody rozwoju społecznego i osobistego oraz jego modyfikacja do wymagań danego kraju. 
Opracowanej modelu pracy z młodymi ludźmi oraz jej rekomendacja jako narzędzia pracy systemowej instytucjom otoczenia 
rynku pracy na terenie Unii Europejskiej. Projekt skierowany do 990 osób w wieku 18-29 lat.
b) Partnerstwo: Liderem projektu było Centrum Innowacyjnej Edukacji- Polska; Partnerzy projektu: Cantabria Regional 
Government- Hiszpania, Bank Żywności w Olsztynie- Polska, Limerick Institude of Technogogy – Irlandia, Femksa Group – 
Hiszpania; The Venture Trust (VT)- Szkocja; The University of Edinburgh (UoE)- Szkocja
c) Uczestnicy: projekt skierowany do 990 osób w wieku 18-29 lat z Polski, Irlandii i Hiszpanii, nie uczący się, nie pracujący.
W 2021 roku zorganizowano w ramach projektu 21 siedmiodniowych wypraw leśnych dla 151 osób. W całym projekcie Bank 
przeprowadził działania dla 280 uczestników, 39 grup. Po wyprawie każdy z uczestników, przez sześć miesięcy mógł korzystać z 
coachingu grupowego i/lub indywidualnego.
Przeprowadzono szkolenia dla kardy -  trenerów outdoor learnig, coachów (16 osób), pokazując szkockie metody pracy już z ich 
dostosowaniem do wymagań polskich (środowiskowych, kulturowych). Szkolenie realizowane we współpracy z Venture Trust 
Szkocja i Uniwersytetem w Edynburgu.
Uczestniczono także w szeregu konferencji promujących efekty projektu, między innymi: NEF Polska, Kongres Polska Przyszłości 
Olsztyn, EFNI Sopot (Europejskie Forum Nowych Ideii). 
d) Efekty
Z badań przeprowadzonych do końca XII 2021 roku, wynika, że 86% młodych ludzi objętych projektem, podjęło dalszą edukację 
i/lub podjęło pracę. Innymi słowy są to osoby, które aktywnie funkcjonują na rynku edukacyjnym i/lub zawodowym.
Dostosowując projekt także do wymagań epidemicznych, prowadzono fan page’a na Facebooku Poczuj las – wyprawy nowym 
szlakiem oraz grupę na FB Czas na las –co nas kręci w projekcie FOLM.
Opracowano pełen program szkolenia trenerów/coachów outdoor learning. Dostosowano do wymagań polskich edynburski 
model rozwoju osobistego i społecznego dla osób w wieku 18-29 lat.
KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO TRENDY # warsztaty # wiedza # inspiracje – edycja 3
Okres realizacji: 04.05.2021 r. – 31.10.2021 r.
Źródło finansowania: Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Partnerstwo: nie dotyczy
Uczestnicy: właściciele/ pracownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw - producentów i przetwórców żywności - 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie regionu Warmii i Mazur w obszarze produkcji i/lub przetwórstwa nabiału i 
mięsa, owoców i warzyw oraz ziół. Dotyczy producentów i przetwórców żywności prowadzących miko działalność z 
potencjałem zwiększenia produkcji lub skali przetwarzania żywności. Operacja zakładała również udział właścicieli i/lub 
pracowników przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających, inne niż żywność, 
produkty regionalne, tradycyjne i naturalne.
W projekcie zakładano udział przedstawicieli min. 15 gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw - producentów i przetwórców 
żywności oraz wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne, naturalne (maks. 3 os./1 podmiot) – łącznie 
45 os. z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
Efekty:
1. Operacja zakładała organizację seminariów tematycznych pn. „KUŹNIA SPOŁECZNA beEko” obejmujących swoim programem 
wykłady inaugurujące – prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty kulinarne. Ww. stanowią kluczowe, efektywne narzędzie 
edukacji, podnoszenia poziomu wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych. Zrealizowano 6 seminariów różnych 
tematycznie seminariów (6 seminariów x 6h dydakt./seminarium = 36h dydakt.)
Finalnie w seminariach zrealizowanych w ramach operacji udział wzięło 58 os. z 38 różnych podmiotów.
2. Operacja zakładała organizację 2 edycji targów pn. „KUŹNIA SPOŁECZNA dobre targi”. Targi dedykowane przedstawicielom 
branży żywności regionalnej i produktów ekologicznych Warmii i Mazur. Wystawcami targów byli rolnicy oraz przedsiębiorcy z 
obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur objęci wsparciem w ramach operacji, którzy promowali swoje produkty, ale 
również tradycyjne sposoby wytwarzania, oryginalny smak oraz najwyższą jakość wykorzystywanych surowców. W targach, 
poza udziałem w roli wystawców 60 zaangażowanych w realizację operacji (w ramach 2 edycji targów), przedstawicieli 
gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw - producentów i przetwórców żywności oraz innych produktów regionalnych, 
tradycyjnych, naturalnych z obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur, uczestniczyło, w roli zwiedzających targi, min. ok. 600 
os. (w ramach 2 edycji targów) – przedstawicieli lokalnej społeczności regionu Warmii i Mazur (mieszkańców obszarów 
wiejskich i miejskich Warmii i Mazur w roli osób zwiedzających targi). Targi miały za zadanie połączyć wszystkich tych, którzy są 
zaangażowani w proces wytwarzania produktów regionalnych, czyli rolników, producentów, przetwórców, dystrybutorów, 
kupców i właścicieli sklepów. Wydarzenie miało sprzyjać dyskusjom o aktualnej kondycji branży, nawiązywaniu i rozwijaniu 
kontaktów biznesowych oraz poznawaniu nowych perspektyw rozwoju.
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Zrealizowane wskaźniki dot. realizacji targów w ramach realizacji operacji:
1) Liczba targów/ imprez plenerowych/ wystaw – 2 szt.
2) Szacowana liczba uczestników targów/ imprez plenerowych/ wystaw – 660 os.
III.PROJEKTY INWESTYCYJNE
WDRAŻANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ORAZ WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ POPRZEZ REWITALIZACJĘ 
OBIEKTÓW BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
Data realizacji: 19.09.2016 - 31.05.2022 r.
Zadania: Projekt polegał na modernizacji i adaptacji budynku w posiadaniu Banku Żywności w Olsztynie, zlokalizowanego przy 
ul. M. Kotańskiego 1 (dz. nr ewid. 1/244, obręb geodezyjny 31, g. Olsztyn) oraz nadaniu temu budynkowi nowych walorów 
funkcjonalnych o charakterze społecznym, ekonomicznym i edukacyjnym – powołanie działalności Kuźni Społecznej Banku 
Żywności w Olsztynie.
Stan na koniec 2021: Zakończono rzeczową realizację projektu. Złożono końcowy wniosek sprawozdawczy rozliczający rzeczowy 
zakres zrealizowanych robót budowlanych (roboty budowlane podstawowe, dodatkowe oraz roboty budowlane 
odtworzeniowe po pożarze) oraz zakres zrealizowanych zakupów środków trwałych i wyposażenia. Zakończenie finansowej 
realizacji projektu zaplanowane na II kw. 2022 r. (końcowe uregulowanie zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych w 
ramach inwestycji).
NAPRAWA ZABUDOWY IZOTERMICZNEJ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
Data realizacji: 28.09.2021 - 30.11.2021
Zadania: Przywrócenie sprawności tech. jednego z samochodów dostawczych BŻ. Dot. to naprawy 1 z 3 aut dostawczych 
wykorzystywanych w procesie realizacji działań statutowych BŻ tj. pozysku i dystrybucji niesprzedanych/niespożytych art. 
żywnościowych na rzecz potrzebujących mieszkańców Warmii i Mazur. Zakres działań naprawczych obejmował naprawę 
uszkodzonej zabudowy izotermicznej auta (uszkodzony bok zabudowy i tylne drzwi). Powyższe związane było z poniesieniem 
kosztów robocizny i zakupem wymaganych materiałów (m.in. blacha aluminiowa, klej do nadwozi, lakier, podkład, mat. 
uszczelniające komorę, uszczelki drzwi, mat. do naprawy istalacji elektr. (przewody, izolacje, obrysówki, itp.), mat. pomocnicze 
(nity, wkręty, spinki, kołki, folie, taśmy, itd.).
Projekt zakończony i rozliczony.
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Data realizacji: 08.07.2019 - 30.09.2023 r. (złożony do NFOŚiGW wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 
30.09.2023 r.)
Źródło finansowania: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 2.1.1 
Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej, własnej hali magazynowej BŻ o konstrukcji stalowej wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu: budową placu manewrowego wraz z wjazdem dla 
samochodów ciężarowych oraz budową ogrodzenia terenu działki, na której hala zostanie usytuowana. 
Projekt zakłada realizację 1 etapu budowy hali magazynowej BŻ, tj. budowę hali magazynowej o pow. min. 600 m kw. (pow. 
magazynu – minimum 500 m kw. na jednym poziomie, zaplecze biurowo-socjalne – ok. 100 m kw na dwóch poziomach).
Hala magazynowa zostanie zaprojektowana i wybudowana w sposób, który umożliwi dalszą rozbudowę i osiągnięcie 
powierzchni hali do 1200 m kw w kolejnym, 2 etapie.
Dokonano zakupu działki inwestycyjnej na potrzeby realizacji inwestycji - działka nr 468/2 o pow. 5992 m2 (obręb Kieźliny, 
gmina Dywity, powiat olsztyński)
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ETAP 2
Data realizacji: 14.05.2021 - 30.09.2023 r. (złożony do NFOŚiGW wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 
30.09.2023 r.)
Przedsięwzięcie zakłada realizację etapu 2 budowy nowej, własnej hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie (kolejne 500 
m kw. hali) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu: budową placu manewrowego dla samochodów 
ciężarowych oraz budową ogrodzenia terenu (etap rozbudowy hali magazynowej). 
Dokonano zakupu działki inwestycyjnej na potrzeby realizacji inwestycji działka nr 468/2 o pow. 5992 m2 (obręb Kieźliny, gmina 
Dywity, powiat olsztyński)
MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU I MAGAZYNU BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE - ETAP 2
Data realizacji: 08.07.2019 - 30.09.2023 r. (złożony do NFOŚiGW wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 
30.09.2023 r.)
Źródło finansowania: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 2.1.1 
Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada zakup specjalistycznego środka transportu: samochodu dostawczego o ładowności 
min. 6 ton (1 szt.) oraz zakup i instalację wyposażenia magazynów: dostawę i montaż systemu regałów magazynowych 1 kpl. 
min. 50 szt. regałów paletowych) oraz dostawę i montaż komory chłodniczej (1 szt.).
Samochód dostawczy został zakupiony w 2020 r.
MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU I MAGAZYNU BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE - ETAP 3
Data realizacji: 1 08.07.2019 - 30.09.2023 r. (złożony do NFOŚiGW wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 
30.09.2023 r.)
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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

75000

260

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada zakup specjalistycznego środka transportu: samochodu dostawczego (1 szt.) oraz 
zakup i instalację wyposażenia magazynów: dostawę i montaż systemu regałów magazynowych 1 kpl. min. 50 szt. regałów 
paletowych), dostawę i montaż komory chłodniczej (1 szt.)., zakup wózka widłowego (1 szt.), wagi magazynowej (1 szt.) oraz 
sprzętu komputerowego (6 szt.) i urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)
MODERNIZACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU I MAGAZYNU BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
Data realizacji: 14.05.2021 - 30.09.22 r. (złożony do NFOŚiGW wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 
30.09.2023 r.)
Przedmiot projektu: Przedsięwzięcie zakłada zakup specjalistycznego środka transportu, tj. samochodu dostawczego (3 szt.): 1) 
zakup 2 samochodów typu furgon, 2) zakup 1 samochodu typu minibus oraz zakup wyposażenia infrastruktury magazynowo-
transportowej: 1) zakup zestawu pojemników termoizolacyjnych (95 szt.).

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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Bank prowadzi wiele działań edukacyjnych 
opartych na współpracy ze szkołami dotyczących 
opracowywania 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 tak, aby uczyć 
zdrowych nawyków żywieniowych mających 
przynieść efekt w przyszłości. Pokazujemy 
podczas edukacji warsztatowej, jak 
przygotowywać posiłki, aby były smaczne i 
zgodne z zasadami żywienia oraz 
zrównoważonym rozwojem i zasadą Zero Waste, 
przy zachowywaniu walorów smakowych i 
atrakcyjności spożywczej.  Liczymy, że bogatsi o 
wiedzę będziemy wywierać pozytywny wpływ na 
otoczenie i środowisko, kreując nowy styl życia.

86.90.E 0,00 zł

2

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

Nieodpłatne przekazywanie produktów 
żywnościowych osobom potrzebującym, 
mieszkańcom województwa warmińsko-
mazurskiego, a przede wszystkim  do organizacji 
i instytucji społecznych (jadłodajni, DPS, świetlic 
środowiskowych, ośrodków pomocy społecznej, 
szkół, placówek szkolno-wychowawczych, 
domów samotnej matki) oraz osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 
województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
wskazanym przez pracowników miejskich i 
gminnych ośrodków pomocy społecznej. 
Beneficjentami pomocy są również osoby, które 
dotknęła trudna/wyjątkowa sytuacja losowa.

88.99.Z 0,00 zł

3

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

Współpraca z organizacjami i instytucjami sfery 
publicznej zajmującymi się pomocą osobom 
bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem lub 
wykluczonym 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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Bardzo ważnym celem działalności Banku 
Żywności w Olsztynie jest zapobieganie tzw. 
wykluczeniu społecznemu poprzez 
aktywizację społeczną i zawodową osób 
zagrożonych wykluczeniem. Wyżej 
wymienione działania mają na celu 
przywrócenie na rynek pracy tych osób. 
Realizujemy te działania poprzez: 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 istotnym 
aspektem jest edukacja skupiająca się na 
najmłodszych, by jak najwcześniej 
kształtować świadomość zdrowego i 
zrównoważonego sposobu odżywiania się 
przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na 
niemarnowanie żywności.

88.99.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Bank Żywności w Olsztynie jest założycielem Kuźni Społecznej, w ramach której prowadzi 
działalność statutową i gospodarczą. W części biurowej wydzielone są niezależne 
pomieszczenia biurowe jak i  pojedyncze biurka pod wynajem dla przedsiębiorców oraz 
freelancerów. Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne media, takie jak prąd, woda, 
internet. Część pomieszczeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 
windę. BŻ oferuje miejsca noclegowe w prowadzonym przez siebie hostelu. Do dyspozycji 
wynajmujących są również miejsca parkingowe znajdujące się przed budynkiem. Z 
wynajmowanych pomieszczeń korzystają organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

2 56.10.A

W posiadanym przez Bank Żywności budynku funkcjonuje 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 czy imprez okolicznościowych jak np. wesela, urodziny, stypy etc, które na 
zlecenie zarówno firm jak i osób prywatnych organizuje Kuźnia Społeczna. W kuchni 
warsztatowej należącej do Banku Żywności prowadzone są warsztaty kulinarne z zakresu 
tematyki zero waste oraz tzw. kuchnia tematyczna/regionalna/międzynarodowa.
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9 220,49 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 696 953,40 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 25 214 330,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 455 659,97 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 272 346,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 4 151 363,25 zł

d) przychody finansowe 60,00 zł

e) pozostałe przychody 3 334 900,84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 396 397,26 zł

2.4. Z innych źródeł 19 111 758,91 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 220,49 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

930 491,51 zł

513 524,08 zł

186 244,04 zł

66 693,77 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

14 610,67 zł

224 334,84 zł

6 088,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

4 151 363,25 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 24 798 298,37 zł 9 220,49 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

17 455 659,97 zł 0,00 zł

272 346,00 zł 0,00 zł

3 874 038,54 zł

181 206,48 zł

86 880,00 zł

2 928 167,38 zł 9 220,49 zł

1 Modernizacja magazynów, w których przechowywana jest żywność 9 220,49 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 277 324,71 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

47 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)

41,84 etatów

15 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)

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)

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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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 2 475 021,30 zł

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

1 635 251,94 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 

839 769,36 zł

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

3 643,34 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)  

3 489,80 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

2 352 183,60 zł

2 204 048,02 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

11 433,70 zł

- inne świadczenia 136 701,88 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 122 837,70 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 1 635 251,94 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

7 000,00 zł

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

3 620,00 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 ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – 
CYKLICZNA WSPÓŁPRACA 
ORGANIZACJI NA RZECZ 
MIESZKAŃCÓW POWIATU 
OLSZTYŃSKIEGO

Bank Żywności w Olsztynie 
budował sieć instytucji 
współpracujących przy 
organizacji zbiórek i odbioru 
żywności. Na terenie powiatu 
Bank współpracował z 35 
organizacjami, wśród których 
znalazły się domy dziecka, 
ośrodki szkolno-wychowawcze, 
szkoły podstawowe, domy 
pomocy społecznej, ośrodki 
pomocy społecznej, organizacje 
pozarządowe funkcjonujące w 
obszarze pomocy społecznej 
m.in. stowarz. na rzecz 
rodzicielstwa zastępczego oraz 
inne podejmujące działania 
mające na celu wsparcie 
lokalnej społeczn

Starostwo Powiatowe w Olsztynie 25 000,00 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
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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)

2 E- 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. Promocja 
wolontariatu i działania 
organizacji pozarządowej

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego

13 200,00 zł

3 WSPARCIE DZIAŁAŃ NA 
RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

Świadczenie bezpośredniej 
pomocy osobom bezdomnym i 
zagrożonym bezdomnością, z 
uwzględnieniem wspierania 
bieżącej działalności jednostek 
zapewniających usługi osobom 
bezdomnym. Organizacja 
pomocy żywnościowej dla osób 
bezdomnych lub zagrożonych 
bezdomnością przy współpracy 
z organizacjami pomocowymi z 
terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego, w 
szczególności w placówkach 
prowadzonych przez instytucje 
lub organizacje, zapewniających 
nocleg, ubrania, pomoc 
medyczną i wyżywienie.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego

11 200,00 zł

4 KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO 
TRENDY # warsztaty # 
wiedza # inspiracje – edycja 
3

Przygotowanie do rozwoju 
konkurencyjności prowadzonej 
działalności gospodarczej 
przedstawicieli gospodarstw 
rolnych, właścicieli i/lub 
pracowników przedsiębiorstw, 
prowadzących w produkcji i 
przetwórstwie żywności 
działalność gospodarczą na 
obszarach wiejskich regionu 
Warmii i Mazur oraz właścicieli 
i/lub pracowników 
przedsiębiorstw z obszarów 
wiejskich województwa 
warmińsko-mazurskiego 
wytwarzających inne niż 
żywność produkty regionalne, 
tradycyjne i naturalne.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 119 824,04 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 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 01.03.2020r. 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

2 BYĆ RODZINA-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

3 RODZINA TO PODSTAWA - 
PROGRAM WSPARCIA 
RODZIN W GMINIE PIECKI

Zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla 42 osób (20K, 
22M) 2 10 rodzin mieszkających 
na terenie Gminy Piecki 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa 
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
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4 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

5 POMARAŃCZOWA SZKOŁA 
PROGRAM 
PROEKOLOGICZNEJ I 
PONADREGIONALNEJ 
AKTYWIZACJI SZKOLNYCH 
SPOŁECZNOŚCI 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

NFOŚ 196 000,00 zł

6 O KROK DALEJ Włączenie organizacji 
społecznych i odbiorców 
pomocy społ. z województwa 
warmińsko-mazurskiego w 
proces zagospodarowywania na 
cele społeczne ratowanej przed 
zmarnowaniem żywności. 
Projekt odpowiada na problem 
niskiej aktywności 
beneficjentów pomocy społ. i 
globalny problem marnowania 
żywności. Zaplanowane 
działania pozwolą usprawnić w 
środowisku lokalnym proces 
niemarnowania żywności i 
realizację działań 
proekologicznych, zwiększając 
ilość uratowanej przed 
zmarnowaniem żywności

Aktywni Obywatele- Fundusz 
Krajowy finansowany z Mechanizmu 
Finansowego EOG

301 320,00 zł
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7 OTWARCI NA INTEGRACJĘ Integracja rodzin, w których 
przynajmniej jedna z osób była 
niepełnosprawna, z innymi 
rodzinami, w których są osoby z 
niepełnosprawnościami. Takie 
działanie miało umożliwić 
powstanie aktywnej 
społeczności, wzajemnie 
wspierającej się i dzielącej się 
swoimi doświadczeniami. Część 
działań przewidywała także 
kontakt z pełnosprawną częścią 
społeczeństwa.

PFRON 31 600,00 zł

8 BUDOWA HALI 
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z 
ZAPLECZEM BIUROWO-
SOCJALNYM, 
INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Projekt ukierunkowany na 
zwiększenie masy 
pozyskiwanej, magazynowanej i 
dystrybuowanej przez Bank 
Żywności w Olsztynie żywności 
niesprzedanej lub niespożytej 
poprzez rozwój realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi w zakresie 
bezpłatnego systemu 
przeciwdziałania zjawisku 
marnowania żywności.

NFOŚ 1 803 900,00 zł

9 NAPRAWA ZABUDOWY 
IZOTERMICZNEJ 
SAMOCHODU 
DOSTAWCZEGO BANKU 
ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE

Przywrócenie sprawności tech. 
jednego z samochodów 
dostawczych BŻ. Dot. to 
naprawy 1 z 3 aut dostawczych 
wykorzystywanych w procesie 
realizacji działań statutowych 
BŻ tj. pozysku i dystrybucji 
niesprzedanych/niespożytych 
art. żywnościowych na rzecz 
potrzebujących mieszkańców 
Warmii i Mazur.

NIW-CRSO 10 000,00 zł

10 BUDOWA HALI 
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z 
ZAPLECZEM BIUROWO-
SOCJALNYM, 
INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I 
ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU - ETAP 2

Projekt ukierunkowany na 
zwiększenie masy 
pozyskiwanej, magazynowanej i 
dystrybuowanej przez Bank 
Żywności w Olsztynie żywności 
niesprzedanej lub niespożytej 
poprzez rozwój realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi w zakresie 
bezpłatnego systemu 
przeciwdziałania zjawisku 
marnowania żywności

NFOŚ 2 483 124,00 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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

11 Modernizacja środków 
transportu i magazynu 
Banku Żywności w Olsztynie

rozwój infrastruktury 
transportowej realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi poprzez zakup 
samochodu dostawczego, 
rozwój infrastruktury 
magazynowej realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi poprzez zakup i 
montaż regałów 
magazynowych, komory 
chłodniczej, zakup wózka 
widłowego

NFOŚ 412 659,00 zł

12 Modernizacja środków 
transportu i magazynu 
Banku Żywności w Olsztynie 
- etap 2

rozwój infrastruktury 
transportowej realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi poprzez zakup 
samochodu dostawczego, 
rozwój infrastruktury 
magazynowej realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi poprzez zakup i 
montaż regałów magazynowych 
oraz komory chłodniczej

NFOŚ 599 830,00 zł

13 Modernizacja środków 
transportu i magazynu 
Banku Żywności w Olsztynie 
- etap 3

rozwój infrastruktury 
transportowej realizowanego 
przez BŻ procesu logistycznego 
obrotu artykułami 
żywnościowymi poprzez zakup 
samochodu dostawczego, 
zakup i montaż regałów 
magazynowych, komory 
chłodniczej, zakup wózka 
widłowego i wagi 
magazynowej, zakup 
komputerów i urządzenia 
wielofunkcyjnego.

NFOŚ 599 960,00 zł
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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. 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 2

2 Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy 1

3 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ROPS 1

4 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 1

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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