
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ

PILSKI BANK ŻYWNOŚCI
ZA ROK 2016

1. Dane organizacji

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności
z siedzibą: ul. Motylewska 24, 64-920 Piła
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.08.1997 r.
pod nr 0000066623, nr REGON 570339547
Członkowie Zarządu:
- Mieczysław Augustyn  - prezes
- Wiesława Rataj             - wiceprezes
- Mirosław Mantaj          - skarbnik
- Andrzej Bąk                  - sekretarz
- Lech Gąsiorowski         - członek
- Czesław Zieleniewski   - członek

Pilski Bank Żywności działa w oparciu o trzy podstawowe zasady:
- zasada non-profit – działalność bez zysku – realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwanie
  żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
- zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące
  się bezpośrednio dożywianiem,
- zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej.
Celem Pilskiego Banku Żywności jest:
- zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności,
- udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym
  oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych
  zajmujących się rozdziałem darów wśród osób oczekujących tej pomocy,
- zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności jest dobrowolnym i samorządowym 
Związkiem Stowarzyszeń. Swoje cele PBŻ realizował poprzez:
- gromadzenie darów w formie pełnowartościowej żywności, od wszelkich podmiotów krajowych
  i zagranicznych z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i norm
  sanitarno-epidemiologicznych,
- magazynowanie, segregowanie, paczkowanie, transport oraz nieodpłatny rozdział otrzymanej
  żywności wśród osób potrzebujących według zasad ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
- podejmowanie działań mających na celu pozyskania darczyńców,
- współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi,
- współpraca z organizacjami, instytucjami itp. zainteresowanymi działalnością Banku,
- gromadzenie danych o podopiecznych będących w kręgu zainteresowania poszczególnych
  członków Banku,
- organizowanie imprez okolicznościowych oraz o charakterze charytatywno-towarzyskim
  mających na celu powiększenie zasobów,
- organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, pracowników i innych osób zaangażowanych w
  działalność Banku,



- udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych oraz prowadzenie konferencji
  prasowych dotyczących działalności Banku.

Wszystkie świadczenia i działania prowadzone przez Bank są nieodpłatne. Swoje cele
PBŻ realizuje współpracując na zasadach partnerstwa z przedsiębiorcami, przedstawicielami
władz samorządowych, osobami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi.

3.Członkowie PBŻ

W trakcie roku 2016 ubyło z grona naszych członków 8 podmiotów. Na koniec roku
organizacja liczyła 40 członków płacących składki.

4.Działalność Zarządu PBŻ

Zarząd Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności zbierał się czterokrotnie w ciągu roku
na posiedzeniach, w trakcie których była analizowana sytuacja banku. Główny ciężar pracy Zarządu
spoczywał na barkach Prezesa, który w imieniu Zarządu kierował pracami Banku ( wizyty w Biurze
Banku, spotkania w sprawach organizacyjnych ) i ponosił pełną odpowiedzialność za sprawy 
finansowe.
W listopadzie 2016 roku Dyrektor PBŻ Ryszard Pyziak poinformował Zarząd o swojej decyzji 
rezygnacji z funkcji dyrektora biura i przejściu na emeryturę. Na posiedzeniu nadzwyczajnym  
Zarządu w dniu 14 listopada Zarząd w drodze głosowania decyzję Dyrektora Ryszarda Pyziaka 
przyjęto jednogłośnie.
Na posiedzeniu Zarządu 9 grudnia 2016 roku Prezes przedstawił kandydaturę nowego Dyrektora
Biura Stanisława Boreckiego. Padło zobowiązanie ze strony Prezesa i nowego dyrektora że 
wspólnie przedstawią na początku roku zmiany, które doprowadzą do poprawy sytuacji finansowej, 
podniosą zdolność operacyjną i sprawność działania biura dla dobra Związku Stowarzyszeń 
Pilskiego Banku Żywności.

5. Działalność Pilskiego Banku Żywności

Rok 2016 to kolejny rok realizacji „Programu FEAD 2016”. Do magazynu Pilskiego Banku 
Żywności w ramach programu przyjęto 1 252 890,00 kg artykułów spożywczych o wartości
4 256 774,16 zł. Były to następujące artykuły spożywcze: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,
mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający,  groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat 
pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy. Z pomocy tej skorzystało około 16000
osób. Nieodłączną częścią programu są działania towarzyszące . To pokazy przyrządzania 
żywności, wykłady na temat dietetycznego żywienia, itp. Działania te prowadzone były przez 
technologów żywienia i nauczycieli. Przez ten rok odbyło się ~ 100 warsztatów.
W bieżącym roku z pozysku własnego tj. podczas zbiórek oraz od producentów, hurtowników,
rolników i sadowników pozyskaliśmy 1 237 869,23 kg o wartości 3 150 270,33 zł. Były to między
innymi: różnego rodzaju masła roślinne, mąka, cukier, ryż, kasza, konserwy mięsne, rybne, 
warzywne i owocowe, galaretka, herbata, odżywki dla dzieci, makaron, dania gotowe, ziemniaki,
marchew, świeże jabłka i inne artykuły spożywcze.
Ogółem w 2016 roku do magazynu PBŻ przyjęto 2 487 605,02 kg o wartości 7 371 529,03 zł.

Ponadto w 2016 r. wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, Pilski
Bank Żywności realizował zadanie z zakresu pomocy społecznej „Pozyskanie i dystrybucja
żywności dla 2722 osób z terenu Piły posiadających skierowanie wystawione przez MOPS w Pile”.
W okresie realizacji zadania wydaliśmy 130 340,18 kg o wartości 448 191,44 zł.
Również w 2016 r. Pilski Bank Żywności realizował zadanie z zakresu pomocy społecznej



„Pozyskanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego” dla mieszkańców Piły 
posiadających skierowanie wystawione przez MOPS w Pile.
Pozyskano tych artykułów na kwotę 32 430,00 zł a rozdysponowano 31 180,00 zł. Na 100
wydanych skierowań obsłużono 68 osób.
W sierpniu 2016 roku miała miejsce kontrola naszego magazynu przez sanepid. Nieprawidłowości
nie stwierdzono.

6. Składki, dotacje

 W 2016 roku wpływy ze składek wyniosły 181 530,00 zł.
Ponadto w 2016 roku Bank pozyskał dodatkowe środki finansowe:
- Federacja Polskich Banków Żywności – 196 295,33 zł (na realizację kosztów administracyjnych
   PEAD),
- Federacja Polskich Banków Żywności – 218 105,93 zł (na realizację kosztów Działań Towarzy-
   szących),
- Urząd Miasta Piła – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 28 000,00 zł (na realizację programu
   wsparcie żywnościowe dla mieszkańców miasta),

- Urząd Miasta Piła – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 000,00 zł (na realizację programu:
   pozyskanie i dystrybucję mebli i sprzętu AGD),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki ROPS Poznań – 12 000,00 zł  (na realizację programu wsparcie
  żywnościowe dla mieszkańców północnej wielkopolski),
- wpłaty indywidualne – 753,00 zł
- OPP – 1% - 430,80 zł
- PKO – 120,00 zł
Ogółem w 2016 roku pozyskaliśmy 642 235,06 zł.

7. Zbiórki żywności

Pilski Bank Żywności w 2016 roku organizował następujące akcje:
- w dniach 11.03. - 13.03.2016 r „ Wielkanocna Zbiórka Żywności „ zebraliśmy 9764,91 kg
   żywności o wartości 49 324,14 zł,
- w dniach 23.09.-24.09.2016 r „ Podziel się Posiłkiem” zebrano 8666,98 kg żywności o
   wartości 76 882,40 zł,
- w dniach 25.11.-27.11.2016 r „Świąteczna Zbiórka Żywności” zebrano 8819,64 kg żywności
   o wartości 89 413,53 zł.

Ogółem w 2016 roku podczas zbiórek żywności zebrano 27251,53 kg
o wartości 215 620,07 zł.

Te wyniki były możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników 
Banku, a przede wszystkim mieszkańców Piły i okolic. Serdeczne słowa podziękowania należą się 
pilskim mediom- radiu, prasie i telewizji – które zawsze aktywnie wspierają nasze akcje poprzez 
nagłośnienie i informowani na bieżąco społeczeństwo Piły o efektach zbiórek.

Naszych wolontariuszy podczas zbiórek wspierał Senator RP i Prezes PBŻ – Mieczysław
Augustyn. W Pile narodziła się idea zbiórek w Polsce więc doświadczenie mamy duże.
Podczas każdej zbiórki zaangażowanych jest około 500 wolontariuszy.



8. Wolontariat

Bardzo aktywna i zasłużona dla PBŻ jest grupa wolontariuszy którzy szczególnie aktywnie
udzielają się podczas zbiórek żywności.
Najbardziej cieszy aktywność młodych ludzi którzy swoją postawą zadają kłam twierdzeniu, że
dzisiejsza młodzież jest nie dobra. Bardzo dobrze układa się współpraca ze Stowarzyszeniem
Centrum Wolontariatu w Pile, którym kieruje Prezes Andrzej Sadkowski.

9. Sponsorzy

Do najbardziej aktywnych darczyńców należą:

- Zakłady Philips Lighting Poland – Piła,
- Zakład Przemysłu Ziemniaczanego – Piła – Prezes Jarosław Mela,
- Stacja Paliw „Petrol Hawen” - Piła – Jerzy i Aleksandra Zmyślony,
- Hurtownia Artykułów Papierniczych „Vernon” - Piła – Jerzy Stanisz,
- Miejski Zakład Komunikacji – Piła Prezes Tadeusz Majewski,
- Spedycja i Transport „Dragon – Bis” - Piła – Mirosław Wójcik, Jakub Wójcik,
- Zakłady Przemysłu Tłuszczowego S.A – Kruszwica – Mirosław Hamerski,
- Drukarnia Typo-Offset – Piła – Danuta i Henryk Górowscy,
- Pil-Bulding sp. z o.o. Piła – Prezes Ryszard Hoffmann,
- Termotech sp z o.o. Piła – Prezes Piotr Toboła,
- Hurtownia art. Biurowych AFP „Pentap” - Piła- Ewa i Andrzej Fromberg,
- Zakład Samochodowy – Piła – Jacek i Marek Kotliccy,
- Drukarnia „AGORA” - Piła,
- Zarząd Zieleni – Piła – Dyrektor Jerzy Mac,
- Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. - Tuczno – Dyrektor Krystyna Stasińska,
- Mini Max – Piła – właściciele Dariusz i Wiesław Ekiert,
- Firma Transportowa – Wyrzysk – Wacław Mrotek,


