
 

REGULAMIN DZIAŁANIA SKLEPU SPOŁECZNEGO 

„SKLEP Z MISJĄ” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Sklep społeczny w Słupsku z filią w Wicku prowadzony jest przez Bank 

Żywności w Słupku przy wsparciu partnerów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Słupsku oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku. 

2. Sklep powstał przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa 

Pomorskiego w ramach projektu „Sklep z misją  

– pomagamy i edukujemy”  

3. Celem funkcjonowania sklepu jest dystrybucja pełnowartościowej żywności 

krótkoterminowej do osób potrzebujących z terenu miasta Słupska i okolic 

oraz gminy Wicko. 
 

§ 2 

Kwalifikacja beneficjentów pomocy żywnościowej 

1. Kwalifikacja beneficjentów jest prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Słupsku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku lub inny właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie 

pomocy żywnościowej na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu. 

2. Ze sklepu mogą korzystać WYŁĄCZNIE osoby posiadające bon żywnościowy, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, otrzymany w 

jednostce określonej w § 2 pkt. 1 

3. Bon kwalifikacyjny do otrzymania pomocy żywnościowej można otrzymać po 

wypełnieniu oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 



4. Pierwszeństwo w kwalifikacji mają osoby starsze (w wieku powyżej 

sześćdziesiąt lat), w szczególności samotne lub nieposiadające pomocy ze 

strony rodziny. 

  

§ 3 

Zasady dystrybucji pomocy żywnościowej 

1. Sklep oraz jego filia jest czynna 3 razy w tygodniu ( poniedziałek, środa, piątek) 

w godzinach od 12 30 – 14 30 . 

2. Jedna osoba można skorzystać ze sklepu jeden raz w tygodniu  

w godzinach otwarcia sklepu i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu godziny 

odbioru żywności z pracownikiem Banku Żywności w Słupku lub Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wicku. 

3. Odbiór żywności odbywa się na podstawie otrzymanego bonu 

żywnościowego, który ma wartość 200 pkt i obowiązuje przez okres dwóch 

miesięcy od daty otrzymania.  

4. Każdy rodzaj żywności jest punktowany zgodnie z wykazem stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

5. Jedna osoba podczas jednej wizyty w sklepie może otrzymać maksymalnie 3,5 

kg żywności na osobę w rodzinie.  

6. Pracownik obsługujący sklep prowadzi odrębną ewidencję odbioru żywności, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

Podsumowanie końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2019 roku na czas 

nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej. 


