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Szanowni Państwo,

Banki Żywności w Polsce od 25 lat ratują żywność przed zmarnowaniem i prze-
kazują ją najbardziej potrzebującym. Posiadamy zaplecze, markę i doświadczenie 
w organizowaniu wsparcia dla ofiar klęsk żywiołowych, przeszkolone grupy wo-
lontariuszy i wiedzę, jak organizować systematyczne i długotrwałe wsparcie. 

W obliczu wojny, która wybuchła w Ukrainie w efekcie agresji ze strony Rosji, 
Banki Żywności oraz liczne organizacje pomocowe w całej Polsce, zostały wysta-
wione na ciężką próbę.

W ciągu pierwszych trzech tygodni granicę polsko-ukraińską przekroczyło po-
nad 1,43 miliona osób uchodźczych z Ukrainy - według informacji pochodzących 
od Straży Granicznej. Co więcej, Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że 
w wyniku wojny nawet 5 milionów Ukraińców może szukać schronienia w innych 
państwach, w tym w Polsce.

Zapewnienie godnych warunków pobytu dla tych wszystkich osób to najwięk-
sze wyzwanie, przed którym stoimy. Potrzebujemy produktów żywnościowych, 
ubrań i artykułów pierwszej potrzeby. Entuzjazm Polaków jest ogromny, ale jako 
eksperci od skutecznego pomagania musimy przestrzegać przed dwoma za-
grożeniami: udzielaniem pomocy w sposób niezorganizowany, które może za-
kończyć się marnotrawstwem wysiłku i zasobów, oraz zbyt szybkim przejściem  
z tą dramatyczną sytuacją do porządku dziennego.

Jako Federacja Polskich Banków Żywności prowadzimy zbiórkę finansową on-
line w charytatywnym sklepie zbiorkazywnosci.pl, gdzie mobilizujemy posiłki dla 
uchodźców. W niniejszym raporcie prezentujemy skalę pozostałych działań podję-
tych przez Banki Żywności.

Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności



Federacja Banków Żywności to 32 lokalne Banki, które od pierwszego dnia wojny za-

angażowały się w pomoc. W zależności od regionu i zapotrzebowania - była to pomoc 

w większym lub mniejszym wymiarze. Zorganizowano zbiórki finansowe w internecie, 

zbiórki żywności, odbiory darowizn od firm, przekazywanie produktów do organizacji 

pomocowych, a także wysyłanie transportów humanitarnych za granicę. 

INTERNETOWE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

Federacja Polskich Banków Żywności: https://zbiorkazywnosci.pl/
 
Trzy Banki Żywności prowadzą dodatkowe zbiórki darowizn w internecie:

Olsztyn: https://olsztyn.bankizywnosci.pl/przekaz-darowizne/

Warszawa: https://bzsos.pl/przekaz-darowizne/

Trójmiasto: https://bztrojmiasto.pl/pomagam/#wplaty



ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI (I NIE TYLKO)

Wraz z największymi sieciami handlowymi 
- Biedronką, Lidlem i Auchan - zostały zorga-
nizowane ogólnopolskie zbiórki produktów 
w sklepach na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
Również producenci przekazują do Federacji 
Polskich Banków Żywności darowizny żyw-
nościowe.  Dary  trafiają do 32 magazynów 
Banków Żywności, skąd są transportowane  
i przekazywane dalej do organizacji pomoco-
wych.

Dodatkowo, lokalne Banki Żywności angażują lokalne sklepy innych sieci – na przykład 
Kaufland w Kielcach, Lewiatan we Wrocławiu czy Netto w Trójmieście. Dzięki zaanga-
żowaniu i pracy wielu osób pomoc płynie z różnych źródeł szerokim strumieniem.

Banki Żywności organizują również punkty zbiórkowe na terenach miast – Bank Żyw-
ności SOS w Warszawie przyłączył się do zbiórki na pl. Bankowym i trzech zbiórek pro-
wadzonych w warszawskich firmach, w których zgromadzono łącznie 5 ton produktów. 

182 tony żywności udało 
się do tej pory uzbierać przez  
Federację Polskich Banków  
Żywności i przekazać do Banków.

Zbiórka żywności zorganizowana przez BZ SOS w Warszawie



W Trójmieście w zbiórkę prowadzoną przez tamtejszy Bank Żywności włączyło się ponad 50 
placówek - szkół, restauracji, hoteli i prywatnych firm.  

W Koninie działają zbiórki w punktach w mieście, a także w 30 okolicznych gminach.

Dostawa do sklepu społecznego w Gdyni przez BZ w Trójmieście

Przekazanie żywności przez BZ w Koninie



Z kolei Bank Żywności w Olsztynie jest oficjalnym magazynem darów żywnościowych, 
artykułów higienicznych, podstawowych medycznych a także w ograniczonym zakresie 
odzieży dla Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

W pomoc włączają się przedstawiciele różnych środowisk. Przykładem mogą 
być dwie inicjatywy Banku Żywności w Olsztynie, który, wspólnie z miastem  
i Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizował koncert „Olsztyn Solidarny z Ukrainą” pod-

czas którego zebrano 61 000 zł. Z drugiej strony wspólnie z kibicami Stomilu Olsztyn prze-
prowadził również zbiórkę darów tuż przed meczem z Widzew Łódź. Udało się uzbierać 
około 500 kilogramów darów. W wielu miastach zbiórki mają charakter ciągły, a pomoc 
wciąż spływa.

Koncert „Olsztyn Solidarny z Ukrainą”

Odbiór żywności dostarczonej przez BŻ we Wrocławiu



PRZEKAZYWANIE POMOCY

Banki Żywności przekazują pomoc zarówno lokalnie, wysyłają transporty do ośrodków 
recepcyjnych i na granicę z Ukrainą, jak również organizują transporty humanitarne.

Przykłady przekazywanej przez Banki Żyw-
ności pomocy płyną z całej Polski do Kijowa, 
Charkowa, Hrubieszowa, Lwowa, Łucka, 
Nowołyńska i wielu innych miast w Ukrainie. 

Bank Żywności w Koninie wysłał transport 
na granicę w Budomierzu, do organizacji 
która gotuje posiłki i dostarcza je na stro-
nę ukraińską. Przygotowywany jest również 
transport do Czerniowca – miasta partner-
skiego Konina. Z kolei Bank Żywności w 
Ciechanowie zorganizował 10 transportów 
m.in. do Hrubieszowa, Kijowa czy Chełmna.

Bank Żywności w Poznaniu wysłał już 10 
transportów na Punkty Recepcyjne. Przeka-
zał również 0,5 tony produktów na przygo-
towanie ciepłych posiłków dla 500 uchodź-
ców dziennie. 

Banki Żywności organizują w BŻ w Kielcach centralny magazyn, z którego 
pomoc będzie dystrybuowana na całą Polskę, w zależności od zapotrzebo-
wania.

62 tony produktów przekaza-
no do sztabów kryzysowych, organizacji 
pomocowych czy w formie transportów 

humanitarnych.

Przygotowywany transport żywności przez 
BŻ w Ciechanowie



BANKI ZAANGAŻOWANE

Banki Żywności angażują się w rozmaite akcje 
i inicjatywy, mające na celu pomoc osobom 
uchodźczym z Ukrainy. Nasza praca wykracza 
poza logistykę, zbiórki i transport paczek – pa-
trzymy tam, gdzie jest człowiek i gdzie nasze 
wsparcie jest potrzebne.

Pracownicy Banku Żywności w Ciechanowie 
zaangażowali się w przygotowanie miejsc noc-
legowych w miejskiej hali sportowej, a od orga-
nizacji partnerskiej otrzymali i przekazali miastu 
pościel oraz ręczniki.

W Banku Żywności w Trójmieście na magazynie 
przygotowywane są paczki z podstawowymi produktami, które trafiają do Sklepów 
Społecznych w Gdyni i Gdańsku. Wspólnie z MOPS w Gdyni uruchomiono dodatkowe 
dni i godziny funkcjonowania Sklepu Społecznego w Gdyni-Orłowie, żeby móc obsłu-
żyć indywidualnych uchodźców, którzy mieszkają w prywatnych mieszkaniach i przy 
rodzinach.

Bank Żywności w Olsztynie posiada Kuźnię Społeczną, w której znajduje się hostel. 
Obecnie jest w nim około 40 uchodźców. Korzystają z bazy lokalowej Banku Żywności, 
a także z wyżywienia, które otrzymują restauracji w Kuźni.

BŻ w Poznaniu przekazał żywność do miejsca 
noclegowego dla uchodźców

Oksana, Daria, Katia, Sasza i Masza. To kobiety, które przybyły z Żytomierza i zgło-
siły się do pomocy w magazynie Banku Żywności w Koninie. 



ości

Bank Żywności we Wrocławiu działa na rzecz aprowizacji lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, publicznych punktów wsparcia w kryzysie. Wspiera również inicjatywy działań 
świetlicowo-przedszkolnych dla dzieci uchodźców. 

BŻ w Krakowie wspiera ponad 3 000 uchodźców i 30 organizacji. Pracownicy Banku  
i wolontariusze, organizacje przekazują żywność do kanapek do punktu informacyjnego, 
przygotowują paczki dla rodzin, gotują posiłki. 

Odbiorcy pomocy we Wrocławiu. Kolejka uchodźców po odbiór żywności

Sortowanie żywności 
w magazynie BŻ w Kra-
kowie



ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY

W chwili obecnej (po zaspokojeniu potrzeb związanych z ubraniami) rośnie udział żyw-
ności w zapotrzebowaniu. Wraz ze wzrostem liczby uchodźców w Polsce to zapotrzebo-
wanie będzie wzrastało dalej – przede wszystkim na produkty długotrwałe domowego 
gotowania (kasze, makarony, mąka etc.) Ważnym aspektem jest między innymi brak pro-
duktów żywnościowych dla najmłodszych.

Pomoc jest i będzie potrzebna przez długi czas. Tylko działając razem możemy sprostać 
tym wyzwaniom. 

WSPÓŁPRACA

Lokalne Banki Żywności współpracują z urzędami wojewódzki, urzędami marszałkowski-
mi, urzędami miejskimi. W całej Polsce władza samorządowa korzysta z doświadczenia 
Banków Żywności w organizowaniu pomocy. Dlatego lokalne Banki Żywności angażują 
się w działanie sztabów kryzysowych. Ze wsparcia mogą korzystać także ośrodki pomocy 
społecznej, organizacje i grupy nieformalne niosące pomoc. Tylko do Banku Żywności 
we Wrocławiu wpłynęło około 40 wniosków o pomoc, ponieważ organizacjom kończą 
się zapasy lokalne.

Rysunek znaleziony w paczce z darami. BŻ w Trójmieście



Z kolei Federacja Polskich Banków Żywności współpracuje z sieciami handlowymi, 
firmami transportowymi i producentami żywności w celu koordynacji odbioru da-
rów.
W ramach zaangażowania społecznego do lokalnych Banków Żywności zgłaszają się 
firmy i osoby indywidualne, które chcą udzielać wsparcia w transporcie, zbiórkach, 
pomocy uchodźcom. Polacy, którzy chcą świadczyć rozmaite usługi na rzecz uchodź-
ców - od fryzjerstwa po organizację czasu dla dzieci. 

Nasi darczyńcy:

Producenci:
AmRest,ANIMEX FOODS,BENUS,CELIKO,DANONE,DRINK ID, GOOD FOOD PRO-
DUCTS,GRUPA MASPEX, HAVI LOGISTICS, INTERSNACK POLAND, MARS POLSKA, 
MONDELEZ POLSKA,NESTLE POLSKA,ONEDAYMORE, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLO-
WE JUREX BIS,QUEST FOOD, R. TWINING AND COMPANY, SANTE, UPFIELD POLSKA. 

Sieci handlowe:
AUCHAN, BIEDRONKA, KAUFLAND, LEWIATAN, LIDL, NETTO.

Transport:
DPD POLSKA, RABEN GROUP POLSKA.


