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Sprawozdanie merytoryczne 

za rok 2018 

Związek Stowarzyszeń - Bank Żywności w Trójmieście 

80-351 Gdańsk 

Ul. Tysiąclecia 13 A 

 

I. Dane Organizacji pożytku publicznego 

1. Dane podstawowe 
 

Związek Stowarzyszeń – Bank Żywności w Trójmieście został zarejestrowany jako 

organizacja pożytku publicznego przez: Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Data wpisu: 20.12.2004 r., nr KRS: 0000224076 

Po uzyskaniu postanowienia w tej sprawie przystąpiono do pozyskania odpowiednich 

rejestracji: REGON 193117330;  NIP 5842541147. 
 

2. Cele statutowe organizacji 
 

Zgodnie ze Statutem, celem ZS - Banku Żywności w Trójmieście jest przede wszystkim 

przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia  

i głodu, ale także edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu  

i niedożywienia, wyzwalania postaw solidarności międzyludzkiej, poszanowania żywności  

i działanie na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym 

podejmowania problematyki zdrowotnej żywności, ilości i racji w standardach systemu 

żywienia. 

 

3. Sposób realizacji celów statutowych 
 

Rejestracja nieodpłatnej działalności pożytku publicznego objęła następujące kategorie  

wg PKD: 

85.32.  C systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności jako pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym, wykluczanym  

i narażonym na wykluczenie społeczne 

85.32.  C organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórki żywności  

80.42   B organizowanie szkoleń , konferencji, seminariów, warsztatów promujących 

cele, badania i analizy problemów żywnościowych 

22.1- publikacje i wydawnictwa obejmujące powyższe problemy 
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 Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 

sprawozdawczym 

 1  Opis głównych działań prowadzonych przez organizację 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w  Trójmieście rozpoczął swoją działalność w 2005 

r., jego dotychczasowa działalność opiera się m.in. na pozyskiwaniu i dystrybucji żywności 

na rzecz najuboższych oraz na przeprowadzaniu zbiórek żywności dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Trójmiasta i okolic, organizowanych na skalę ogólnopolską 

przez Federację Banków Żywności, a także w ramach własnej działalności. Duże zmiany 

nastąpiły w jego działalności od momentu pozyskania lokalu magazynowego na terenie 

miasta Gdańsk we wrześniu 2010 r., a następnie w 2015 roku dzięki przyjęciu do Federacji 

Polskich Banków Żywności. 

 

Bank Żywności w Trójmieście co roku rozszerza zakres swoich oddziaływań zarówno  

w zakresie pozysku i przekazywania żywności, jak i działań edukacyjnych, z zakresu 

wsparcia społecznego oraz wzmacniania III sektora i współpracy międzysektorowej. Coraz 

silniej zaznaczana jest również ekologiczna sfera działalności organizacji związana  

z niemarnowaniem żywności. W 2018 roku Bank Żywności kontynuowała działalność 

założonego w 2017 roku sklepu społecznego „Za Stołem” w Gdyni. 

 

Bank Żywności w Trójmieście dynamicznie zwiększa ilość pozyskanej żywności  

oraz rozwija współpracę z dostawcami i odbiorcami żywności z jednej strony  

oraz współpracującymi organizacjami i ośrodkami pomocy społecznej – z drugiej,  

co przyczynia się do skuteczniejszej realizacji naszej misji. Podejmowane działania z zakresu 

edukacji oraz włączenia społecznego potrzebujących sprawiają, że nasza działalność nabiera 

bardziej systemowego charakteru i jest ważnym uzupełnieniem dla instytucjonalnych form 

pomocy społecznej. 

 

 

 2  Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji 

Liczba odbiorców działań: 

• osoby fizyczne: ponad 22500 

• osoby prawne: 54 

• ośrodki pomocy społecznej: 11 
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II.  Działania merytoryczne 

 1  Pozyskiwanie i dystrybucja żywności 

 1.1  Zbiórki żywności 

W 2018 roku zorganizowaliśmy regionalnie – w ramach akcji ogólnopolskiej - trzy zbiórki 

żywności: 

a. Wielkanocna Zbiórka Żywności, która odbyła się w dniach 16-17 marca 2018, w której 

brało udział 26 organizacji. W trakcie zbiórki zebraliśmy 24 557.415 kg żywności o 

wartości 86 673.96 PLN 
b. Zbiórka "Tydzień Niemarnowania", która odbyła się w dniach 19-20 października 

2018, w której brało udział 18 organizacji oraz 6 oddziałów bibliotecznych w Sopocie i 

Gdyni.  Zebraliśmy 12 041.382  kg żywności o wartości 43 710 PLN; 

c. Świąteczna Zbiórka Żywności, która odbyła się w dniach 30 listopada-1 grudnia 2018, 

w której brało udział  25 organizacji oraz 6 oddziałów bibliotecznych w Sopocie i Gdyni.   

Zebraliśmy 21 005.366 kg żywności o wartości 77 316.43 PLN 

Podczas zbiórek żywności wykorzystano materiały promocyjne, ulotki i plakaty wykonane 

przy współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. W akcjach zbiórek żywności 

udział brało około 3000 wolontariuszy. 

Łącznie podczas zbiórek zebrano 57 604,163  kg o wartości 207 700,39  PLN 

1.2. Sklep społeczny „Za stołem” 

W 2018 roku Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście kontynuował działania 

punktu wydawania żywności – sklepu społecznego „Za stołem” w Gdyni 

W ciągu roku wydano łącznie 11 093 pakietów, po 2,5 kg żywności na osobę co stanowi 

łącznie 25 600,51 kg żywności. Wsparcia udzielono 281 gospodarstwom domowym czyli 

590 osobom.  

W pracy sklepu uczestniczyły 2 praktykantki oraz 5 stałych wolontariuszy. 

 

1.3 Żywność pozyskana od producentów, dystrybutorów oraz z Programu Wycofania 

owoców i warzyw (WOW), Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

(PO PŻ) i innych źródeł 

Poza zbiórkami w 2018r. pozyskaliśmy i przekazaliśmy organizacjom łącznie blisko 2 649 

ton żywności o wartości ponad  8,16 mln PLN.   Podział wg źródeł pozysku prezentuje 

poniższa tabela: 

 

Źródło pozysku 
ilość żywności 

(w tonach) 

wartość 

żywności 

(w tys. zł) 

Żywność od dystrybuto-

rów i producentów 
298 2840 

WOW 1880 2782 

PO PŻ 457 2424 

Pozostałe 13 110 
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PODSUMOWANIE: W 2018 roku ze wszystkich źródeł pozyskano łącznie 2 705 ton żywności 

o wartości 8,363 mln PLN 

 

Stan magazynu na koniec roku obrotowego wynosił: 

- magazyn PO PŻ: 40 070,25 kg o wartości 254 915,84 PLN 

- magazyn podstawowy: 0 kg, o wartości 0 PLN 

 

 

 2  Działalność edukacyjna 

Działalność edukacyjna wpisana jest w misję Banku Żywności w Trójmieście zapisaną  

w jego Statucie, zgodnie z którą celem Banku jest m.in. edukacja w zakresie zdrowotnych  

i społecznych skutków głodu i niedożywienia, wyzwalania postaw solidarności międzyludzkiej 

i poszanowania żywności i działanie na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów 

żywnościowych, w tym podejmowania problematyki zdrowej żywności, ilości i racji  

w standardach systemu żywienia. Działalność edukacyjna kierowana jest przede wszystkim   

do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma stanowić element włączenia społecznego 

oraz do organizacji partnerskich , którym szkolenia maja pomóc w utrzymaniu wysokich 

standardów dystrybucji oraz zabezpieczyć beneficjentów i organizacje przed ewentualnymi 

problemami związanymi ze spożyciem nieprawidłowo przechowywanej i transportowanej 

żywności. 

W 2018 roku Bank Żywności w Trójmieście zrealizował: 

- 15 warsztatów wspólnego gotowania i jedzenia, w ramach projektu „Kulinarny Klub 

Wrzeszczan” skierowanego do seniorów zamieszkujących gdański Wrzeszcz. Projekt 

prowadzimy od 2016 roku. Zaczynaliśmy od kilkuosobowej grupy osób, potem przy wspólnym 

stole pracowaliśmy z kilkunastoosobową grupą zintegrowanych sąsiadów. W czasie zajęć poza 

gotowaniem edukujemy z zakresu chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem.  Łącznie 

45 godzin, 322 uczestników; 

- 11 warsztatów wspólnego gotowania i jedzenia, w ramach projektu „JEMY – jedzenie, 

edukacja i MY!” skierowanego do seniorów zamieszkujących Gdańsk-Letnicę i wpisującego się 

w program rewitalizacji dzielnicy. Łącznie 33 godzin, 88 uczestników; 

- w ramach programu POPŻ 2014 – 2020 przeprowadziliśmy  w 2018 roku  173 warsztaty 

dietetycznych i kulinarnych oraz edukacji ekonomicznej w ramach Działań Towarzyszących 

dla osób otrzymujących pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-

nościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Łącznie  godziny 346, uczestników 1029 

Łącznie działalnością edukacyjną w wymiarze 424 godzin objęto 1439 osób. 

 3  Współpraca z interesariuszami 

ZS - Bank Żywności w Trójmieście stale się rozwija i umacnia współpracę ze swoimi 

interesariuszami i współpracę międzysektorową. Najważniejsze działania w tym zakresie 

w 2018 roku to: 

 Uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Federację Polskich 

Banków Żywności m. in. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (FEAD); 

 Uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez FEAD 
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Newtwork poświęconych budowaniu efektywnej współpracy z partnerami w programie 

FEAD (spotkanie 11, kwiecień 2018) oraz działaniom towarzyszącym w ramach 

programu FEAD (spotkanie 13, październik 2018) 

 Uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez Europejską Federację Banków 

Żywności w czerwcu 2018 

 Współpraca z pozostałymi Bankami Żywności działającymi na terenie województwa 

pomorskiego i całego kraju; 

 Bieżąca współpraca i aktualizowanie bazy danych o potrzebach organizacji  

w zakresie dożywiania ich podopiecznych w placówkach i indywidualnych klientów 

pomocy społecznej, a także możliwościach transportowych i magazynowych tych 

organizacji; 

 Spotkania z podmiotami administracji publicznej, zajmującymi się pomocą społeczną,  

w szczególności rozmowy w zakresie podstawowej działalności ZS  Banku Żywności  

w Trójmieście – tj. pozyskiwania i dystrybucji żywności na rzecz najuboższych, a także 

finansowania działalności Banku oraz 2 sklepów społecznych Za stołem , 

zlokalizowanych w Gdyni i Gdańsku; 

 Kontynuacja działalności przedstawicieli Banku Żywności w Trójmieście w Gdańskiej 

Radzie Organizacji Pozarządowych; 

 Uczestnictwo Banku Żywności w Trójmieście w pierwszym w Polsce miejskim festiwalu 

kulinarnym Smakuj Trójmiasto;  

 Konferencja międzysektorowa Razem przeciwko marnowaniu żywności zorganizowana 

w dniu 16.10.2017 r.; 

 Zorganizowanie debaty oxfordzkiej  dotyczącej możliwości zmniejszenia ilości 

marnowanej żywności  o 30% z udziałem pracowników Banku, zaproszonych gości, 

szefów kuchni gdańskich i gdyńskich lokali oraz uczniów współpracujących szkół.  

 Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach wygranych konkursów grantowych 

sfinansowano remont sklepu społecznego „Za stołem” w Gdańsku oraz zakup: 

samochodu Caddy, wózka paletowego, wózka widłowego, zakup i montaż chłodni i 

mroźni oraz zakup 11 pojemników termostatycznych umożliwiających przewożenie 

żywności mrożonej.  

 

 

III. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje 

o pracownikach, członkach i wolontariuszach) 

W 2018 roku  ZS – Bank Żywności w Trójmieście dodatkowo zatrudnił nowych pracowników 

etatowych w pełnym wymiarze czasu pracy, łączne zatrudnienie w wymiarze: 

 

- pełnomocnik Zarządu ds. strategii i rozwoju - 1/2 etatu,  

- koordynatorka działań z zakresu włączenia społecznego i aktywizacji społecznej – 1/2 etatu 

- koordynator projektu i wolontariatu ½ etatu, 

-specjalistka ds. programów – Działania Towarzyszące POPŻ 2014 – 2020 – ½ etatu od 

30.11.2018 

- specjalista ds.  dystrybucji – 1 etat   

- specjalista ds. administracji i dokumentacji magazynowej – 1 etat  

- kierownik zespołu – 1 etat 

 

Łącznie na wyżej wymienionych stanowiska zawartych było 10 umów o prace w związku z 

fluktuacją pracowników. 

Dodatkowo  zawarto umowy zlecenia z 14 osobami. Byli to pracownicy magazynowi, 

koordynatorzy i realizatorzy projektów (w tym trenerzy). 
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Łączny koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami wyniósł 

- dla pracowników etatowych: 222 038,17 PLN 

- dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne: 229 321,38 PLN 

W tym wynagrodzenia członków zarządu za czynności nie związane z pełnieniem roli członka 

zarządu: 0 PLN.       

 

Członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej nie pobierają wynagrodzeń związanych  

z pełnieniem funkcji w organizacji. 

 

Dodatkowo: 

- zawarto 57 nowych długoterminowych umów z wolontariuszami, którzy realizowali zadania 

w zakresie prac biurowych, i magazynowych, wsparcia przy realizacji projektów, a nawet 

udziału w budowaniu strategii rozwoju organizacji. 

- skierowano 1 osobę do odbycia warsztatu zawodowego  

IV. Kontrole 

W 2018 roku w Banku Żywności w Trójmieście przeprowadzono 5 kontroli: 

1) Agencja Rynku Rolnego OT w Gdyni  - regularne kontrole dotyczące przyjęcia ja-

błek w ramach programu WOW (marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2018) 

2) MOPS Gdynia (listopad-grudzień 2018) 

3) Kontrola KOWR - prawidłowość rozliczenia przyjęcia i wydania oleju rzepako-

wego (październik 2018 

4) SANEPID  - kontrola sklepu społecznego Za stołem (październik 2018) 

Kontrole nie wykazały żadnych uchybień. 

V. Przychody 

ZS Bank Żywności w Trójmieście uzyskał w 2018 r. w ramach darowizn od osób fizycznych: 

- w ramach 1% - kwotę 1991,7 PLN 

- pozostałe darowizny na cele statutowe od osób fizycznych: 1190,00 PLN 

 

W ramach darowizn of firm, osób prawnych i fundacji korporacyjnych kwotę 70 630,52 

 

Dochody z dotacji otrzymanych w ramach konkursów grantowych wyniosły 796 053,50 PLN z 

czego od: 

• Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na kwotę: 25 000,00 PLN 

• Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę: 13 000,00 PLN  

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – łącznie na kwotę:  

178 197,44 PLN 

• Urząd Gminy Miasta Gdańsk – łącznie na kwotę: 59 050,00 PLN 

• Urząd Gminy Sopot łącznie na kwotę 11 000,00 PLN 

• Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie na kwotę  

238 400 PLN 
• Unii Europejskiej (PO PŻ 2014-2020) łącznie na kwotę 256 406,50 PLN 

• Fundacji ORLEN „Dar serca” 15 000,00 PLN  
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W kosztach utrzymania Banku Żywności, w szczególności w zakresie kosztów transportu nie 

ujętego w innych projektach oraz obsługi biura, magazynu i innych kosztów stałych 

partycypowały gminy i organizacje partnerskie w łącznej kwocie  

- Gmina Kosakowo – 9 900,00 PLN  

- Gmina Krokowa – 5 000,00 PLN 

- Gmina Linia – 10 560,00 PLN 

- Gmina Luzino – 6 000,00 PLN 

- Gmina Nowa Wieś Lęborska – 4 000,00 PLN 

- Gmina Pruszcz Gdański – 4 250,00 PLN 

- Gmina Puck – 9 360,00 PLN 

- Gmina Miejska Reda – 7 450,00 PLN 

- Gmina Miejska Rumia – 17 000,00 PLN 

- Gmina Szemud – 9 000,00 PLN 

- Gmina Wejherowo – 7 450,00 PLN 

- Gmina Miasta Wejherowa – 6 680,00 PLN 

- Gmina Władysławowo – 6 000,00 

- Organizacje członkowskie i partnerskie – 13 605,67 PLN 

 

 

Niniejsze sprawozdanie Zarząd przedłoży na Walnym Zebraniu 

Za Zarząd 

 

Prezes Michał Chabel 

 

Gdańsk, 19.06.2019 r. 


