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Dorota Jezierska

Banki Żywności w Polsce od 25 lat ratują żywność przed zmarnowaniem i przeka-
zują ją najbardziej potrzebującym. Posiadamy zaplecze, markę i doświadczenie w orga-
nizowaniu wsparcia dla osób w potrzebie czy ofiar klęsk żywiołowych, współpracuje-
my z przeszkolonymi grupami wolontariuszy, wiemy, jak organizować systematyczne 
i długotrwałe wsparcie.

Dzięki istniejącej infrastrukturze Banków – specjalistycznym magazynom, spraw-
nej sieci organizacji pomocowych i sprawdzonym partnerom – niesiona pomoc szybko 
dociera tam, gdzie jest potrzebna. Priorytetem naszych działań jest efektywne poma-
ganie – tak, aby nie zmarnować ani kilograma żywności, którą można kogoś nakarmić.

W obliczu wojny w Ukrainie , spowodowanej agresją ze strony Rosji, Banki Żywności 
oraz liczne organizacje pomocowe w całej Polsce, zostały wystawione na ciężką próbę. 
Do połowy kwietnia granicę z Polską przekroczyło już ponad 2,5 mln osób szukających 
schronienia.

Jako Banki Żywności zawsze kierujemy naszą pomoc do najsłabszych. Obecnie 
nasze działania przebiegają w trzech kierunkach: jak zawsze pomagamy Polakom – 
rodzinom wielodzietnym i niepełnym, osobom chorym; niepełnosprawnym, w kryzy-
sie bezdomności, ponadto uciekinierom z Ukrainy przebywającym na terenie Polski 
oraz Ukraińcom, którzy pozostali w kraju, ogarniętym wojną.

Banki Żywności SOS w Warszawie

Ilość i wartość pozyskanej żywności w okresie od 24 lutego do 13 kwietnia 2022: 
237 110,99 kg żywności o wartości 3 176 236,41 zł.

Ilość i wartość pozyskanej żywności w styczniu 2022: 138 591,74 kg żywności o war-
tości 1 656 158,74 zł.

Działania prowadzone przez Bank Żywności SOS:
 – Nieodpłatne dostarczanie żywności do punktów recepcyjnych na terenie Warszawy 

(Torwar, PTAK Expo, Modlińska).
 – Nieodpłatne dostarczanie żywności do organizacji partnerskich zajmujących się 

uchodźcami z Ukrainy.
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 – Organizacja zbiórek żywności (sta-
ła zbiórka w magazynie w Regułach, 
dwudniowa zbiórka na Placu Banko
wym w Warszawie, zbiórki żywności 
wśród pracowników firm).

 – Organizacja zbiórki pieniędzy na 
zakup żywności długoterminowej 
dla uchodźców z Ukrainy (zbiórka  
online, zbiórka do puszek).

 – Pozyskiwanie pieniędzy na zakup 
żywności od partnerów biznesowych.

 – Udostępniliśmy powierzchnię maga-
zynową na produkty, które były prze-
kazywane do Ukrainy. Nasi pracownicy przyjmowali dostawy tych produktów 
i pomagali w wydaniach.

 – Wspieraliśmy logistycznie lokalne inicjatywy wspierające uchodźców z Ukrainy.
 – Nawiązaliśmy współpracę z 9 nowymi organizacjami działającymi na rzecz 

uchodźców.
 – Indywidualne prośby o wsparcie kierowaliśmy do odpowiednich organizacji, prze-

kazując im wcześniej żywność na potrzeby zgłaszających się osób.
 – Otwieramy (jeszcze w kwietniu) Punkt Dystrybucji, w którym będziemy wydawać 

żywność osobom indywidualnym (w tym uchodźcom z Ukrainy).

Bank Żywności w Ciechanowie

Ilość i wartość żywności wydanej od 24 lutego do 14 kwietnia 2022: 312 889,16 kg 
o wartości 2 914 690,57 zł, w tym: bezpośrednio do Ukrainy 117 911,77 kg o wartości 
1 127 584,69 zł.

Wsparcie dla uchodźców na półno
cnym Mazowszu: 22 gminy otrzymały 
wsparcie w ilości 12 764,50 kg o warto-
ści 187 023,01 zł. Ilość i wartość żywno-
ści wydanej do 24 lutego 2022 ogółem: 
125 339,39 kg o wartości 1 397 811,89 zł, 
w styczniu 2022 – 53 643,32 kg, od 1 
do 24 lutego 2022 – 71 696,07 kg.

Działania prowadzone przez Bank 
Żywności w Ciechanowie:

Polska
 – W Ciechanowie utworzyliśmy Punkt 

Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy, 
od 8 kwietnia wydaliśmy 1 368 kg 
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żywności z Podprogramu 2021 
oraz 900 kg artykułów od darczyń  
ców i ze zbiórek z sieci handlowych.

 – Poprzez organizacje pomocowe 
i OPSy przekazaliśmy 12 764,5 kg 
różnorodnych produktów o warto-
ści 187 023,01 zł dla uchodźców, prze-
bywających w ośrodkach i rodzi  
nach na terenie 22 gmin północnego 
Mazowsza.

Ukraina
 – Wsparliśmy 25 transportów huma 

nitarnych.
 – Dotarliśmy z pomocą do 19 miejscowości: Kijów, Lwów, Kowel, Równe, wieś 

Krechów (obwód lwowski), Żytomierz, Dołbysz, Baranówka, Kuty Stare (obwód 
iwanofrankowski), Tarnopol, Winnica, Berdyszów, Łuck, Nowowołyńsk, Bereźne, 
Żmerynka, Połtawa, Gródek Podolski, wsparliśmy również Ukraiński Czerwony 
Krzyż – Oddział Wiejski Grebinki. Z większości tych lokalizacji produkty są roz-
wożone do okolicznych miejscowości.

 – Współpracujemy z 7 organizacjami i firmami z Polski które organizują transporty 
pomocowe do Ukrainy.

 – Odpowiedzieliśmy na prośby ze strony ukraińskiej 11 organizacji, kościołów 
i urzędów miejskich, których przedstawiciele odebrali żywność bezpośrednio 
z magazynu Banku Żywności w Ciechanowie.

 – Aby móc pomagać nawiązaliśmy współpracę z HOELP gGmbH z Brunsbuttel 
i Heide. Otrzymujemy od nich systematycznie transporty żywności, środków 
higieny i produktów dla dzieci.

Bank Żywności w Siedlcach

Ilość i wartość pozyskanej żywności 
w okresie od 24 lutego do 14 kwietnia 2022: 
150 623,97 kg o wartości 1 634 424,63 zł. 
Ilość i wartość pozyskanej żywności 
w styczniu 2022 – 68 648,90 kg o wartości 
690 568,30 zł.

Działania podjęte przez Bank Żywno
ści w Siedlcach:

 – Stała współpraca ze sztabami kryzy-
sowymi w Urzędzie Miasta Siedlce 
i Urzędzie Gminy Siedlce pod kątem 
zabezpieczenia żywnościowego.
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 – Systematyczne, nieodpłatne dostarczanie własnym transportem żywności i arty-
kułów przemysłowych do punktu recepcyjnego, magazynów żywności na terenie 
Miasta i Gminy Siedlce.

 – Nieodpłatna dostawa żywności do organizacji partnerskich zajmujących się 
uchodźcami z Ukrainy.

 – Organizacja zbiórek żywności w sklepach, w szkołach, zakładach pracy.
 – Nawiązanie współpracy z 3 nowymi organizacjami, fundacjami działającymi 

na rzecz Ukrainy.
 – 4 transporty bezpośrednio do Ukrainy – 1 907,88 kg o wartości 43 715,38 zł z żyw-

nością i artykułami przemysłowymi. Pomoc otrzymała Kołomyja w obwodzie 
iwanofrankiwskim, Dniepr, Czerkasy, Charków, Kijów.

Bank Żywności w Płocku

6 ton przekazanej żywności, w tym 
transport na Ukrainę 1 038 kg. 70 % żyw-
ności jest przekazywana na wsparcie 
uchodźców z Ukrainy.

 – Nieodpłatnie dostarczanie żywności: 
do Centrum Kryzysowego w Płocku, 
„Pomoc dla Żytomierza” miasta part-
nerskiego Płock, organizacjom part-
nerskim, które pomagają uchodźcom.

 – Nieodpłatne wydawanie paczek żyw-
nościowych i środków czystości dla 
uchodźców bezpośrednio zgłaszają-
cych się do Banku Żywności w Płocku.

 – Stała współpraca ze Starostwem 
w Płocku – codzienne wspieranie żyw-
nością i środkami czystości ośrodków, w których mieszkają uchodźcy.

 – Organizowanie dodatkowych zbiórek rzeczowych na rzecz uchodźców, zorganizo-
wanie miejsc na staże.

 – Udostępniamy bazę gastronomiczną i produkty, gdzie Panie z Ukrainy przygotowują 
ukraińskie potrawy.

 – Wraz z młodzieżą z Ukrainy organizujemy wolontariat otrzymując od nich pomoc 
w pracach magazynowych, np. przy sortowaniu żywności.
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Radomski Bank Żywności

308 069 kg przekazanej żywności. Bank nie organizuje transportów do Ukrainy.
Liczba osób zaangażowanych w działania: 36 w tym 31 wolontariuszy.
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