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Sprawozdanie merytoryczne 

za rok 2019 

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: 

88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

85.59 B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- 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 2019 roku Bank Żywności kontynuowała działalność 

założonego w 2017 roku sklepu społecznego „Za Stołem” w Gdyni. W lutym 2019 roku Bank 

Żywności w Trójmieście, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie otworzył 

sklep społeczny „Za stołem” w Gdańsku – Nowym Porcie, zaś w październiku tego samego 

roku, we współpracy z miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, – kolejny sklep 

społeczny „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,  

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 33748 w tym: 

• osoby prawne: 55 

• ośrodki pomocy społecznej: 17 
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II.  Działania merytoryczne 

 1  Pozyskiwanie i dystrybucja żywności 

1.1. Sklepy społeczne „Za stołem”  

W 2019 Bank Żywności w Trójmieście kontynuował działalność sklepu społecznego „Za 

stołem” w Gdyni przy ulicy Lotników. W lutym 2019, we współpracy z MOPR w Gdańsku 

otworzył sklep społeczny „Za stołem” w Gdańsku przy ulicy Wolności, a w październiku 

2019, w ramach współpracy z MOPS w Gdyni, kolejny sklep społeczny w Gdyni, przy ulicy 

Maciejewicza.  Sklepy społeczne w Gdyni i Gdańsku, ze względu na różne potrzeby gmin i 

beneficjentów, funkcjonują na różnych zasadach – w sklepach społecznych w Gdyni 

obowiązuje system zapisów na określoną godzinę i dzień, wydaje się 2,5 kg żywności na 

osobę w rodzinie, w sklepie społecznym w Gdańsku obowiązuje system skierowań 

wydawanych przez MOPR w Gdańsku, żywność jest punktowana, a ilość pobranej w miesiącu 

żywności ogranicza liczba punktów przyznanych na dany miesiąc  i uzależniona od niej waga 

żywności do jednorazowego pobrania.  

W 2019 roku w sklepie społecznym: 

 w Gdyni przy ulicy Lotników wydano 39 148,51 kg żywności. Z pomocy skorzystało   

15 466 osób 

 w Gdyni przy ulicy Maciejewicza wydano 4 688,51 kg żywności. Z pomocy skorzystało  

1 631 osób 

  w Gdańsku przy ulicy Wolności wydano 26 286,4 kg żywności. Z pomocy skorzystały 

1 053 osoby  

 

1.2. Zbiórki żywności 

W 2019 roku zorganizowaliśmy - trzy zbiórki żywności: 

 Wielkanocna Zbiórka Żywności, która odbyła się w dniach 5 – 6 kwietnia  2019, w której 

brały udział 24 organizacje. W trakcie zbiórki zebraliśmy 18 457,657 kg żywności o 

wartości 66 505,07 PLN 

 Zbiórka "Tydzień Niemarnowania" – zbiórka lokalna w firmach , która odbyła się w 

dniach 14 – 18  października 2019, w której brało udział 10 firm.  Zebraliśmy 560  kg 

żywności o wartości ok 2 500 PLN; 

 Świąteczna Zbiórka Żywności, która odbyła się w dniach 29 – 30 listopada  2019, w której 

brało udział  29 organizacji  Zebraliśmy 26 951,303 kg żywności o wartości  

100 647,37 PLN 

 

  



 

Strona 4 z 8 

 

1.3 Żywność pozyskana od producentów, dystrybutorów oraz z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) i innych źródeł 

Podział wg źródeł pozysku prezentuje poniższa tabela: 

 

Źródło pozysku 

ilość 

żywności (w 

tonach) 

wartość 

żywności 

(w tys. zł) 

Żywność od 

dystrybutorów i 

producentów 

57 370 

PO PŻ 334  1 595  

Pozostałe 291 3 724 

 

 

PODSUMOWANIE: Ze zbiórek żywności pozyskaliśmy w 2019 roku 46 ton żywności o 

wartości 169 652 PLN, z pozostałych źródeł pozyskaliśmy 682 tony  o wartości 5 689 000 

PLN. W sumie pozyskaliśmy 728 ton żywności o wartości 5 867 652 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 mają 

pomóc w utrzymaniu wysokich standardów dystrybucji oraz zabezpieczyć beneficjentów i 

organizacje przed ewentualnymi problemami związanymi ze spożyciem nieprawidłowo 

przechowywanej i transportowanej żywności. 

W 2019 roku Bank Żywności w Trójmieście zrealizował: 

 kontynuował projekt „EKO-misja” , finansowany przez Federację Polskich Banków 

Żywności. W ramach projektu zorganizowano spotkania i warsztaty z uczniami szkół 

podstawowych, których zadaniem było następnie stworzenie dzieła (plakatu, gazetki 

ściennej, filmu, przedstawienia itp.) o tematyce ekologicznej,  zaprezentowanego następnie 

w ramach szkoły pozostałym uczniom.  

 10 spotkań w firmach i organizacji pozarządowej (Kole Gospodyń Wiejskich w Bolszewie) 

mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

negatywnych klimatycznych i ekologicznych skutków marnowania żywności   

Łącznie 20 godzin, 115  uczestników; 

 5 spotkań z nauczycielami szkól podstawowych w celu podniesienia świadomości 

ekologicznej kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków 

marnowania żywności . Łącznie 15 godzin, 25 uczestników; 
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 w ramach programu POPŻ 2014 – 2020 przeprowadziliśmy  w 2019 roku  105 warsztatów 

dietetycznych i kulinarnych oraz edukacji ekonomicznej w ramach Działań 

Towarzyszących dla osób otrzymujących pomoc żywnościową w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Łącznie  godziny 310, uczestników 974 

Łącznie działalnością edukacyjną w wymiarze 385 godzin objęto 1364 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 Newtwork 

poświęconych budowaniu efektywnej współpracy z partnerami w programie FEAD oraz 

działaniom towarzyszącym w ramach programu FEAD  

 Uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Europejską Federację 

Banków Żywności w lipcu,  wrześniu i październiku  2019 

 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 3 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 eveantach w tym w festiwalu Smakuj 

Trójmiasto, Dniach Wolności i Solidarności, Globaltice, Targach Ekologicznych, Targach 

Pracy dla Seniorów  
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III. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje 

o pracownikach, członkach i wolontariuszach) 

W 2019 roku  ZS – Bank Żywności w Trójmieście łącznie zatrudniał: 

 pełnomocnika Zarządu ds. strategii i rozwoju - 1/2 etatu (do lutego 2019),  

 koordynatora wolontariatu i działań z zakresu włączenia społecznego – ¾ etatu (od września 

2019) 

 specjalistę ds. programów – Działania Towarzyszące POPŻ 2014 – 2020 – 1/2 etatu do 

września 2019 

  specjalistę dietetyka – 1/6 etatu (do lutego 2019) 

  specjalistę ds.  rozwoju sieci dystrybucji – 3/4/ etatu   

  koordynatora ds. edukacji ekonomicznej w sklepie społecznym w Gdańsku 

 specjalistę ds. administracji i dokumentacji magazynowej – 3/4/ etatu 

 koordynatora ds. włączenia społecznego w sklepie społecznym w Gdańsku  – ¼ etatu  

 kierownika zespołu – 1 etat  

 pracownika obsługi żywności  świeżej, animatora w sklepie społecznym w Gdyni – 1 etat 

 pracownika obsługi żywności  świeżej, animatora w sklepie społecznym w Gdańsku – ¾ 

etatu 

 pracownika magazynu – ½ etatu 

 

Dodatkowo  zawarto umowy zlecenia z 6 osobami. Byli to pracownicy magazynowi, 

koordynatorzy i realizatorzy projektów (w tym trenerzy). 

Łączny koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniami wyniósł 

- dla pracowników etatowych: 209753,16  PLN 

- dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne: 276 652,76  PLN 

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

zarządu: 0 PLN.       

Członkowie zarządu oraz członkowie organu kontrolnego (Komisji Rewizyjnej) nie pobierają 

wynagrodzeń związanych z pełnieniem funkcji w organizacji. 

Zawarto 132 nowe długoterminowe umowy z wolontariuszami, którzy realizowali zadania 

w zakresie prac biurowych, i magazynowych, wsparcia przy realizacji projektów, uczestniczyli 

w eventach i zbiórkach 
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IV. Kontrole 

W 2019 roku w Banku Żywności w Trójmieście przeprowadzono 3 kontrole: 

 GSEE w Gdyni 

 MOPR Gdańsk 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Kontrole nie wykazały żadnych uchybień. 

V. Przychody 

ZS Bank Żywności w Trójmieście uzyskał w 2019 r. w ramach darowizn od osób fizycznych: 

- w ramach 1% - kwotę 2 722,70 7 PLN 

- pozostałe darowizny na cele statutowe od osób fizycznych: 11 913,85 PLN 

 

W ramach darowizn of firm, osób prawnych i fundacji korporacyjnych kwotę 6 2111 157,85 

PLN (w tym darowizny rzeczowe ze zbiórek żywności) 

Przychody ze źródeł publicznych w 2019 roku wyniosły 753 463,33 PLN z czego: 

 ze środków europejskich (Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020)  - 

218 921,19 PLN 

  ze środków budżetu państwa  - 18 000, 00 PLN 

  ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego -  472 504,28 PLN 

 ze środków państwowych funduszy celowych  - 44 037,86 PL 

  prowadzenie warsztatów i podnajem powierzchni mroźniczej -  5 145,89 PLN 

 

W 2019 roku Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował następujące 

zadania w ramach wygranych konkursów grantowych: 

 zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  - „Prowadzenie punktu 

dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2019” -  

kwota 6771 PLN 

 zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  - Sklep społeczny "Za 

stołem"  wsparcie, włączenie, edukacja  - kwota 160000 PLN 

 zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni  "Za Stołem" - Punkty 

dystrybucji żywności  - kwota 133800 PLN 

 zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni  - "Za stołem" - żywność która 

wzmacnia  - kwota 126930 PLN 

zlecone przez Marszałka Województwa Pomorskiego - Inspirowanie i promowanie rozwoju 

sklepów społecznych w województwie pomorskim jako nowa metoda rozwiązań w zakresie 

pomocy społecznej.  – kwota 18000 PLN 

 zlecone przez Wojewodę Pomorskiego -  Zapobieganie skrajnym formom wykluczenia 

społecznego osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób bezdomnych poprzez 

tworzenie adekwatnej oferty wsparcia – kwota  11000 PLN 

  zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie- Bank Żywności w 
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Trójmieście wsparciem dla mieszkańców Sopotu  - kwota 11000 PLN 

 zlecone przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

Zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych poprzez rozwój infrastruktury 

technicznej procesów logistycznych w Banku Żywności w Trójmieście – kwota 58 247,00 

PLN 

 

 

Niniejsze sprawozdanie Zarząd przedłoży na Walnym Zebraniu 

Za Zarząd 

 

Prezes Michał Chabel 

 

 


