
BANK ŻYWNOŚCI w SŁUPSKU
76-200 Słupsk

ul. Słoneczna 16 E

   Słupsk,  14.01.2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 
„Bank Żywności w Słupsku”  

Okres sprawozdawczy od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Stowarzyszenie „Bank Żywności w Słupsku”
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Członkowie Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku”

1. Miasto Słupsk
2. Gmina Słupsk
3. Miasto Ustka
4. Gmina Ustka
5. Gmina Miejska Kępice
6. Gmina Kobylnica
7. Gmina Damnica
8. Gmina Potęgowo
9. Gmina Smołdzino
10. Gmina Główczyce
11. Gmina Dębnica Kaszubska
12. Gmina Czarna Dąbrówka
13. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
14. Towarzystwo Pomocy im. Św. Br. Alberta Oddział w Słupsku
15. Polski Czerwony Krzyż Oddział w Słupsku
16. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Słupsku

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym; 11.12.2007
Numer KRS 0000294636
NIP 8393048308
REGON220539734



Członkowie Zarządu Stowarzyszenia;

Marek Piotr Mazur – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Teresa Glaza- W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Marcin Dadel- W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Beata Orlicka- Członek Zarządu Stowarzyszenia
Iwona Gierke- Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności, 
udzielanie  pomocy  żywnościowej  osobom  potrzebującym  oraz  inicjowanie 
i  koordynacja  działań  instytucji,  organizacji  i  placówek  charytatywnych 
zajmujących się rozdziałem darów wśród potrzebujących.

Informacje o przeprowadzonych działaniach:
 
W  2010  roku  odbyło  się  pięć  posiedzeń  Zarządu  „Banku  Żywności 
w Słupsku”, w dniach: 22 marca 2010. 12 kwietnia 2010, 20 kwietnia 2010, 
27 lipca 2010 i 26 listopada 2010 r.

W  marcu  zrealizowano  pierwsze  zadanie  Walnego  Zebrania  Członków 
Stowarzyszenia  „Banku  Żywności  w  Słupsku”  podpisano  z  Koszalińskim 
Bankiem Żywności  umowę na pozyskiwanie żywności z programu PEAD na 
rok  2010,  w  wyniku  której  otrzymaliśmy  881  191,38  kg  artykułów 
żywnościowych o wartości 2 771 773,68 zł.

Poza programem PEAD pozyskaliśmy w roku 2010 żywność od producentów 
żywności  z  Polski  i  Niemiec,  hurtowni  artykułów  spożywczych,  obiektów 
handlowych oraz przeprowadzonych zbiórek okolicznościowych w placówkach 
handlowych na terenie miasta Słupska i Ustki. 
 
W celu dystrybucji żywności pozyskanej głównie w ramach programu PEAD 
dla potrzebujących, Bank Żywności w Słupsku współpracuje z 66 organizacjami 
pozarządowymi.

Artykuły żywnościowe wydawane są zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 27 lipca 
2009 r,  Zarządu Stowarzyszenia  „Bank Żywności w Słupsku”.

Przeprowadzono  rozmowy  dotyczące  przystąpienia  do  członkostwa 
Stowarzyszenia  „Bank  Żywności  w  Słupsku”  z  trzema  gminami:  Gminą 
Kołczygłowy,  Gminą Wicko i Gminą Choczewo.



W wyniku złożenia projektu do konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, 
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, otrzymaliśmy dotację w 
wysokości 15 000 zł. na realizację tego projektu „ Niesienie pomocy innym to 
coś szczytnego – zwiększenie roli  Banku Żywności w Słupsku w łagodzeniu 
skutków ubóstwa mieszkańców miasta  Słupska oraz powiatu słupskiego”,   o 
łącznej wartości 40 600 zł. 

Zgodnie z planem działań na rok 2010, dokonano część remontu pomieszczeń 
socjalnych, zdemontowano starą konstrukcję nad pomieszczeniami socjalnymi 
oraz wykonano docieplenie  tych pomieszczeń.

W  magazynie  zostały  przeprowadzone  prace  malarskie.  Usunięto  ze  ścian 
wapno i pomalowano na wysokość dwóch metrów ściany, farbą wodoodporną z 
atestem,  dopuszczającym  użycie  farby  w  pomieszczeniach  w  których  jest 
magazynowana żywność.

W celu wyposażenia pomieszczeń socjalnych pozyskaliśmy meble używane.

Na czas długotrwałej choroby dwóch pracowników Banku Żywności, na okres 
od  18  maja  do  31  sierpnia,  na  Umowę  Zlecenie  zatrudniono  pracownika 
biurowego.

Ponadto  od dnia  1  listopada 2010 zatrudniono pracownika  magazynowego z 
uprawnieniami na obsługę wózka widłowego.
 
Pracownicy  Banku  Żywności  w  Słupsku  wzięli  udział  w  następujących 
szkoleniach:

− pracownik biurowo-magazynowy – kurs komputerowy
− wszyscy pracownicy – szkolenia w zakresie BHP

 
Zgodnie z przepisami BHP sporządzono plan i oznakowano drogę ewakuacyjną.

W  sierpniu  wzięliśmy  udział  w  Festiwalu  Organizacji  Pozarządowych 
organizowanym  przez  Muzeum  Pomorza  Środkowego  w  Słupsku.  Podczas 
festiwalu  przeprowadziliśmy konkursy z  nagrodami  dla  dzieci  o tematyce „z 
czego chleb” a także kształtowaliśmy postawy poszanowania żywności. Celem 
uczestnictwa  była  promocja  Stowarzyszenia  „Bank  Żywności  w  Słupsku”, 
nawiązanie nowych kontaktów oraz współpraca z innymi organizacjami. 

W  marcu,  wrześniu  i  grudniu  zorganizowano  w  słupskich  i   usteckich, 
obiektach handlowych zbiórkę żywności, podczas których uzbierano ponad  5 
tony różnych artykułów żywnościowych.



Trwała kontynuacja współpracy z  Sądem Rejonowym w Słupsku,  dotycząca 
zatrudnienia  skazanych wyrokiem Sądu na  wykonanie  nieodpłatnej  pracy  na 
cele  społeczne.   Osoby  wykonywały  prace  porządkowe  w  pomieszczeniach 
Banku Żywności, pomoc przy wydawaniu żywności dla podopiecznych MOPR-
u w Słupsku oraz w okresie zimowym byli zatrudniani do odśnieżania.

Od  firmy  ENERGA  w  Gdańsku  otrzymaliśmy  darowiznę  pieniężną  w 
wysokości 1 tyś. zł.

Sukcesywnie  nawiązujemy  współpracę  z  nowymi  wolontariuszami  ze  szkół 
słupskich oraz powiatu słupskiego.

Bank  Żywności   w  Słupsku  współpracował  z  lokalnymi  mediami:  Radio 
Koszalin, Głos Pomorza, Kanał 6 oraz RMF FM Maxx.

W  imieniu  Zarządu  składam  podziękowania  dla  wszystkich  członków 
Stowarzyszenia,  instytucji,  organizacji  i  kontrahentów-odbiorców,  dzięki 
którym  możliwe  było  realizowanie  działań  statutowych  Banku  Żywności 
w Słupsku. 


