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Bank Żywności SOS i jego misja

Bank Żywności SOS w Warszawie został założony w 1994 roku jako organiza-
cja pozarządowa, nienastawiona na zysk. Posiadamy status organizacji po-
żytku publicznego. Jesteśmy członkiem Federacji Polskich Banków Żywności 
oraz Europejskiej Federacji Banków Żywności.

Celem naszej pracy jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, 
jej magazynowanie i przekazywanie najbiedniejszym mieszkańcom woje-
wództwa mazowieckiego.

Bank Żywności to zespół wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy, 
dysponujący profesjonalnym zapleczem logistycznym, dzięki któremu po-
zyskuje od producentów i dystrybutorów oraz w szybkim czasie przyjmuje  
i rozdysponowuje pomiędzy najbardziej potrzebujących nawet duże, niehan-
dlowe partie żywności.

Pozyskana żywność, za pośrednictwem 164 organizacji charytatywnych, 
trafia każdego miesiąca do ponad 65 000 osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. Wśród organizacji, z którymi współpracuje-
my są: placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ośrodki MONAR oraz Caritas, 
noclegownie i jadłodajnie dla ubogich, zakłady opiekuńczo-lecznicze, świe-
tlice środowiskowe. W ciągu ostatnich 10 lat przekazaliśmy potrzebującym 
blisko 40 tysięcy ton żywności.

Fundacja powstała jako spontaniczna reakcja ludzi na istnienie w polskiej 
rzeczywistości społecznej paradoksu: z jednej strony duże ilości żywności 
marnują się, bądź są planowo niszczone, z drugiej strony w mocno rozwar-
stwionym społeczeństwie żyją ludzie głodni bądź chronicznie niedożywieni.
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Misją Fundacji jest dążenie do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboż-
szych grup społecznych województwa mazowieckiego i niedopuszczenie do 
marnotrawienia żywności. Wśród osób współtworzących Fundację był Jacek 
Kuroń, to dla nas bardzo zobowiązujące.

Bank Żywności SOS w Warszawie realizuje wiele projektów związanych z mi-
sją fundacji, między innymi: program pomocy żywnościowej dla najuboższej 
ludności Unii Europejskiej – PEAD. Projekt „ Akademia  Wolontariatu Banku 
Żywności SOS” oraz projekty edukacyjne skierowane do dzieci i seniorów.

W ciągu roku kalendarzowego realizujemy również zbiórki żywności: Akcję 
„JAJO!”, czyli Wielkanocną Zbiórkę Świeżych Jaj, zbiórkę Podziel się Posił-
kiem oraz Świąteczna Zbiórkę Żywności. W przygotowaniach i w przeprowa-
dzeniu tych zbiórek pomagają nam wolontariusze. W pracę Banku Żywności 
SOS w Warszawie zaangażowanych jest blisko 4 500 wolontariuszy, w tym 
50 koordynatorów zbiórek i akcji. Od kilku lat podczas publicznych zbiórek 
żywności Bank Żywności SOS w Warszawie zbiera ponad 100 ton żywności.
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Zbiórki publiczne

Ważnym źródłem zaopatrzenia Banku Żywności SOS w Warszawie są publicz-
ne zbiórki.

Zbiórka publiczna w myśl ustawowej definicji (ustawy z dnia 15 marca 1993 
r o zbiórkach publicznych) to wszelkie zbieranie w miejscu publicznym ofiar  
w gotówce lub w naturze na ściśle określony cel. Organizator, aby móc prze-
prowadzić zbiórkę publiczną musi mieć zgodę na jej przeprowadzenie wy-
daną przez odpowiedni organ (wójta gminy, prezydenta miasta, starosty, 
marszałka województwa, MAiC), w zależności od zasięgu przeprowadzanej 
zbiórki (gmina, powiat, województwo, kraj). Na podstawie zgody organiza-
tor jest zobowiązany do sprawozdania nt. ilości darów zebranych podczas 
zbiórki oraz sposobu ich rozdysponowania przez organ, który wydał zgodę jej 
na organizację. Aby przeprowadzić koleżeńską zbiórkę w szkołach, firmach 
i kościołach nie jest potrzebna formalna zgoda od organu wydającego taką 
decyzję administracyjne.

Bank Żywności SOS przeprowadza zbiórki na podstawie zgody ogólnopolskiej 
wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji . Miejsce przeprowa-
dzenia zbiórek to sklepy zlokalizowane na terenie województwa mazowiec-
kiego.

Świąteczna Zbiórka Żywności (ŚZŻ) - to największa akcja organizowana 
przez Banki Żywności przed Świętami Bożego Narodzenia w wybranych skle-
pach. Celem akcji jest wsparcie osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych, nagłośnienie działalności i misji Banków 
Żywności , w tym promocja Banku SOS w Warszawie, uwrażliwienie miesz-
kańców Warszawy na problemy ludzi ubogich i głodnych oraz edukacja i ak-
tywizacja społeczności Mazowsza poprzez działania wolontarystyczne. 



6

Zadania Federacji Polskich Banków Żywności i Banku Żywności SOS

Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 29 Banków Żywności działa-
jących na terenie całego kraju. Jest ona organizatorem ogólnopolskiej ŚZŻ  
na podstawie zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Zadania Federacji Polskich Banków Żywności:

• uzyskanie ogólnopolskiego pozwolenia na publiczną organizację zbiórki  
    z MSWiA oraz jej rozliczenie

• ogólnopolska koordynacja działań podejmowanych w ramach Zbiórki

• podpisanie porozumień z centralami sieci handlowych

• pozyskiwanie środków finansowych i usług przeznaczonych na ogólnopolską  
   promocję Świątecznej Zbiórki Żywności oraz podejmowanie ogólnopolskich  
  działań promocyjnych związanych ze zbiórką

• projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych

• pozyskiwanie i przetwarzanie bieżących informacji od koordynatorów re 
   gionalnych zbiórek żywności

• organizacja Internetowej Zbiórki Żywności we współpracy z ogólnopolskimi  
   sieciami handlowymi.

Zadania Banku Żywności SOS w Warszawie:

• regionalna koordynacja działań podejmowanych w ramach ŚZŻ

• opracowanie procedur zbiórki, monitorowanie zgodności, raportowanie, 

• podpisanie porozumień ze sklepami na terenie Warszawy

• sprawozdawczość ze zbiórki według zasad określonych przez Federację

• transport, magazynowanie oraz dystrybucja zebranej żywności

• promocja ŚZŻ na terenie województwa mazowieckiego

• współpraca z lokalnymi partnerami zajmującymi się organizacją zbiórki  
   żywności i koordynacja ich działań
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• rekrutacja oraz przeszkolenie wolontariuszy, w tym koordynatorów zbiórki  
   w sklepach.

Koordynator zbiórki

Koordynator to osoba odpowiedzialna za pokierowanie pracą grupy kilku-
dziesięciu wolontariuszy oraz przebieg i wynik zbiórki na terenie konkretnej 
jednostki handlowej.

Zadania przed zbiórką: 

• rekrutacja wolontariuszy

• obsługa narzędzi komunikacji internetowej Banku Żywności, w tym  
    www.wolontariat.bankizywnosci.pl

• przeszkolenie wolontariuszy i podpisanie z nimi umów wolontariackich

• przygotowanie listy i grafiku wolontariuszy oraz przygotowanie bazy da 
   nych, listy mailingowej

• nawiązanie osobistego kontaktu ze sklepem, w którym ma być prowadzona  
   zbiórka, ustalenie szczegółów organizacyjnych zbiórki zgodnie z porozumie= 
  niem, negocjowanie warunków, zapobieganie  sytuacjom trudnym, ustalenie  
  miejsca ustawienia koszy, standów, powieszenia plakatów, pracy wolonta- 
   riuszy, odbioru żywności przez kierowcę, miejsca podjazdu samochodu itp.

• nawiązanie kontaktu z kierowcą Banku Żywności SOS w Warszawie w sprawie  
   terminu odbioru materiałów promocyjnych

• udział w odprawie

Zadania w czasie zbiórki:

Bądź Sternikiem – Nie Żeglarzem!

• zorganizowanie jak najlepszego stanowiska zbiórki (rozklejenie plakatów,  
   ustawienie kosza i kartonów , ustawienie standów)

• potwierdzenie obecności wolontariuszy na zbiórce w formir pisemnej (lista  
   obecności)
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• rozdanie wolontariuszom identyfikatorów, kamizelek, ulotek itd.

• podział ról pomiędzy wolontariuszy i przekazanie im informacji w tym  
   zakresie

• dbanie o wymianę ról/zadań pomiędzy wolontariuszami

• motywowanie wolontariuszy podczas realizowanych przez nich zadań

• dbanie o porządek i czystość wokół stanowiska, w tym także zbieranie  
   ulotek

• kontrolowanie  częstotliwości emisji komunikatu o zbiórce (przez radiowęzeł)  
   – optymalnie co 20 minut

• dbanie o odpowiednią liczbę ulotek informacyjnych oraz kartonów na zbieraną  
   żywność (ewentualnie kontakt BZ SOS w celu dowiezienia materiałów)

• pomoc wolontariuszom w trudnych momentach–w rozdawaniu ulotek,  
    odbieraniu i przepakowywaniu darów

• udzielanie informacji i rozwiewanie wątpliwości nt. zbiórki wszystkim zain- 
   teresowanym, w tym informowanie do kogo trafia zbierana żywność

• podejmowanie interwencji w sytuacjach trudnych, związanych m.in. z tzw.

„trudnymi klientami”

• podziękowanie każdemu wolontariuszowi po zakończonym przez niego  
   dyżurze

• podziękowanie na ręce osoby odpowiedzialnej ze strony sklepu po zakoń- 
   czonej akcji.

Zadania po zbiórce:

• przekazanie zweryfikowanej listy wolontariuszy uzupełnionej o numery ID  
   i dane kontaktowe

• udział w podsumowaniu zbiórki

• przekazanie wolontariuszom rekomendacji i podziękowań

• dostarczenie podziękowań do szkół
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Współpraca z wolontariuszami 

Zadania wolontariusza: 

• wykonywanie poleceń koordynatora związanych ze zbiórką

• promowanie zbiórki oraz zachęcanie klientów do przekazywania żywności  
   poprzez m.in. życzliwe wręczanie  ulotek

• obsługa kosza – odbieranie darów, dziękowanie darczyńcom

• segregowanie żywności i pakowanie jej do kartonów

• przenoszenie zapełnionych kartonów do wyznaczonego pomieszczenia,  
   samochodu

• dbanie o porządek na stanowisku zbiórki i wokół niej, m.in. sprzątanie  
   i odzyskiwanie ulotek.
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Odpowiedni zespół wolontariuszy

Wolontariusze są jednym z podstawowych ogniw ŚZŻ.  Wolontariuszy po-
trzebnych do pomocy przy organizacji zbiórki możesz znaleźć podejmując 
współpracę z:

• Centrum wolontariatu

• Szkolnymi kołami wolontariatu

• Harcerstwem

• Członkami klubów zainteresowań

• za pomocą Banku Żywności w Warszawie (fundacja co roku zaprasza do  
   udziału w zbiórce stołeczne szkoły i  dysponuje bazą szkół, które wyraziły    
   zainteresowanie udziałem w akcji).

                                                                                

O czym powinien wiedzieć każdy wolontariusz:

• czym są Banki Żywności i jaka jest ich misja

• gdzie trafi żywność zebrana przez niego w czasie zbiórki

• jakie są jego obowiązki

• nie spożywamy zebranej żywności

• zbieramy tylko żywność, nie zbieramy pieniędzy, artykułów chemicznych 
itp.

• rozmowę z „trudnymi klientami” zawsze prowadzi koordynator, a nie  
    wolontariusz

• każdy wolontariusz ma prawo do przerwy

• wolontariusze nie powinni komentować zachowania klientów  sklepu
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Aspekty formalno – prawne:

Podpisanie umowy - umowa z wolontariuszem jest wymogiem prawnym 
(zobowiązują nas do te go zapisy ustawy o pożytku publicznym i o wolon-
tariacie). Umowa jest pisemnym zobowiązaniem wolontariusza do udziału  
w zbiórce żywności. Wszyscy wolontariusze są ubezpieczeni od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i w razie ewentualnego wypadku umowa wolonta-
riacka jest dokumentem potwierdzającym prawo do wypłaty odszkodowania.

Grafik i lista obecności – koordynator ustala z wolontariuszami dni i godziny, 
w których wolontariusze angażują się w zbiórkę żywności, a następnie wpisu-
ją dane wolontariuszy do grafiku ( wzór w formie papierowej i elektronicznej 
koordynatorzy otrzymują od BZ SOS) . 

Wolontariusze potwierdzają swój udział przez podpis na liście obecności .

Potwierdzanie obecności jest bardzo ważne – to na tej podstawie będziemy 
później przygotowywać rekomendacje dla wolontariuszy biorących udział  
w zbiórce. Następnie koordynator  przesyła do Banku Żywności listę wolonta-
riuszy, którzy wzięli udział w zbiórce. Należy pamiętać, że do listy zawiera-
jącej dane osobowe nie powinny mieć  wglądu osoby postronne.

Numeracja umów i  identyfikatorów-  Każdy wolontariusz na grafiku ma przy-
porządkowany numer (liczbę porządkową – ID). Wolontariusze otrzymują  
numer umowy i identyfikatora, według  następującego wzoru:

Legitymacja nr

WAW/ numer danego sklepu / numer wolontariusza – ID/rok

np. WAW/09/072/2013
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Szkolenie dla wolontariuszy

DROGA KOORDYNATORKO, DROGI KOORDYNATORZE!

Wolontariusze, żeby zaangażować się w akcję muszą:

• wiedzieć po co to robią, na czym polega zbiórka, dlaczego jest to słuszna 
i szczytna idea;

• wiedzieć, że bycie wolontariuszem to poważne wyzwanie i muszą trak-
tować je serio;

• wiedzieć jak przekonać ludzie do włączenia się w akcję.

Przekazanie i nauczenie ich tego, to podstawowe zadanie szkolenia, któ-
re musicie zorganizować. 

Scenariusz szkolenia dla wolontariuszy:

I. Zadajecie pytanie, czy ktoś wie co to jest Świąteczna Zbiórka Żywności, 
Bank Żywności. Jeżeli ktoś wie – niech opowie. W razie pomyłek prostujcie, 
ale równocześnie pozwólcie zabrać głos innym.

II. Natchniona przemowa koordynatorska – opowiadacie o idei Zbiórki. 
Problem niedożywienia, zwłaszcza wśród dzieci jest w Polsce problemem 
bardzo palącym. Dzięki akcjom na świąteczne stoły dla najuboższych trafi 
kilkadziesiąt ton żywności. Takiej żywności, której na co dzień nie jedzą. Dla 
młodzieży to szansa na udzielenie konkretnej, wymiernej i nieprzegadanej 
pomocy. Cztery godziny pracy każdej osoby to kilkanaście najedzonych osób. 

III. Teraz część techniczna. Jak powinni zachowywać się wolontariusze? Co 
należy do ich obowiązków? Czego im nie wolno?

Najpierw proponujemy zabawę z ulotkami, którą wspólnie przećwiczyliśmy. Kil-
ka par ma odegrać scenę wręczania i odbierania ulotek. Po kilku minutach za-
bawy wspólnie omawiacie, który „ulotkowicz” był najskuteczniejszy i dlaczego. 
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IV. Pora na chwilę grozy. Powiedzcie o tym, że akcje to wyzwanie  
i że 4 godziny to wcale nie tak mało, że akcja zobowiązuje do właściwej po-
stawy – nie reprezentują tylko siebie, reprezentują też Fundację itp. Niech 
wolontariusze mają poczucie, że podejmują się czegoś ambitnego. Kilka słów 
o tym, czego nie wolno:

• nie wolno jeść przy koszach, (ewentualnie gdzieś dalej i po zdjęciu 
identyfikatora);

• pod żadnym pozorem NIE WOLNO JESĆ ZEBRANEGO JEDZENIA; 

• nie wolno dyskutować z męczącymi klientami – to zadanie Koordynatora;

• nie wolno przyjmować pieniędzy. 

V. Na koniec – uzgadniacie szczegóły techniczne. Podajecie nazwę i adres 
sklepu, namiary na Was, godziny zmian (pamiętajcie, że zmiany są na zakład-
kę), rozdajecie kartki z informacją i danymi organizacyjnymi, podpisujecie 
umowę z wolontariuszem- uzupełniacie grafik.

NIE ZAPOMNIJCIE ZEBARĆ KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH I MAILOWYCH 
OD SWOICH WOLONTARIUSZY WPISZCIE JE NA LISTĘ WOLONTARIUSZY. 
NA TYDZIEŃ I DZIEŃ PRZED ZBIÓRKĄ PRZYPOMNIJCIE IM O ŚWIĄTECZNEJ 
ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI!
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W sklepie

Nawiązanie kontaktu ze sklepem pozwala na: 

• uniknięcie problemów i konfliktowych sytacji w czasie rozpoczęcia zbiórki

• poznanie przez koordynatora systemu pracy osoby wyznaczonej do  
  kontaktu ze strony sklepu (np. godziny pracy, praca na zmiany) oraz  
    określenie specyfiki współpracy.

• przygotowanie koordynatora na odpowiednie reagowanie w zaistniałych  
   sytuacjach podczas zbiórki, w których niezbędny będzie kontakt z przed- 
    stawicielami galerii bądź sklepu.

• ustalenie harmonogramu  współpracy, np. zaplanowanie  spotkania przed  
   zbiórką żywności w celu omówienia szczegółów współpracy. W zależności  
  od wielkości sklepu i chęci wyrażanej przez jego przedstawicieli można  
 zorganizować wcześniejsze spotkanie (np. w środę przed zbiórką), na  
  którym mogą być poruszone takie kwestie jak: miejsce ustawienia kosza,  
  usytuowanie miejsca parkingowego dla samochodu odbierającego dary,  
  usytuowanie pomieszczenia dla wolontariuszy, obszar,  na którym wolon- 
   tariusze rozdają ulotki, częstotliwość reklamowania zbiórki w radio- węźle,  
   ustalenie listy/marki produktów, przy których może znaleźć się oznaczenie  
   „produkt rekomendowany” itp.

• ewentualne negocjacje porozumienia zawieranego ze sklepem, np. przeko- 
 nania osoby odpowiedzialnej ze strony sklepu do wyrażenia zgody  
  na umieszczenie oznaczeń „produkt rekomendowany”,  czy emitowania  
   przez radiowęzeł informacji o zbiórce.

Organizacja stanowiska:

• nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za zbiórkę ze strony hiper-
marketu – przedstawienie się, ustalenie miejsca ustawienia kosza, miejsc 
rozplakatowania zbiórki;

• ustawienie kosza w uzgodnionym, tzn. najlepszym miejscu w hipermar-
kecie, np. w głównym ciągu wejścia/wyjść;
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• ESTETYCZNE oznakowanie kosza informacją o zbiórce żywności (np. plakaty)

• ESTETYCZNE rozklejenie plakatów informujących o zbiórce w możliwie 
największej ilości miejsc;

• rozstawienie standów z plakatami w miejscach uzgodnionych z przedsta-
wicielem sklepu;

• stworzyć miejsce na składowanie zebranej w pojemniki transportowe 
żywności;

• utworzenie tzw. „centrum dowodzenia”, czyli miejsca gdzie będzie moż-
na spokojnie i bezpiecznie (optymalnie – zamknięte pomieszczenie):

• złożyć rzeczy wolontariuszy, 

• wyposażyć wolontariuszy w niezbędne gadżety – ulotki, identyfika-
tory, itd.,

• zjeść coś w przerwie.

Promocja:

Plakaty – jeśli sklep w zawartym porozumieniu wyrazi na to zgodę, powinny 
być rozwieszone przed i w środku sklepu na siedem dni przed rozpoczęciem 
akcji.

Ulotki – istotne jest, aby ulotki nie kojarzyły się jedynie z ko- lejnym mate-
riałem reklamowym. Powinny one spełniać rolę informacyjną i być poniekąd 
dodatkiem do udzielanych przez wolontariusza informacji. Ulotki powinny 
być przekazywane w sposób uprzejmy i nie powinny być wręczane na siłę.

Komunikaty w radiowęźle – informacje nadawane przez radiowęzeł sklepo-
wy są niezwykle ważne – docierają bezpośrednio do wszystkich klientów i 
zwracają uwagę tych, którzy nie mieli jeszcze styczności z akcją. W zależno-
ści od ustaleń z hipermarketem, czy galerią handlową, komunikaty są czyta-
ne przez pracownika sklepu, albo przez wolontariusza/koordynatora zbiórki 
w sklepie.

Treść komunikatu przygotowuje Bank Żywności SOS w Warszawie. Koordyna-
tor otrzyma go na odprawie.

Fot. Paweł Byczot
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Inwencja twórcza koordynatora i wolontariuszy – piosenki, wierszyki,  
gąsienice i powozy z wózków, czy oklejanie plakatami wolontariuszy – takie 
rzeczy miały już miejsce! Kreatywne pomysły i zaangażowanie są atutem 
wolontariuszy i warto je wykorzystać! 

Kontakt z mediami – koordynator odpowiada dziennikarzom na pytania.  
Konieczna jest znajomość podstawowych informacji na temat Banku Żyw-
ności SOS w Warszawie, krótka historia Świątecznej Zbiórki Żywności oraz 
znajomość jej celów.

Sortowanie żywności i transport

Zebrane artykuły segregujemy już podczas zbiórki. Jest to bardzo pomocne 
w późniejszym procesie magazynowania setek ton zebranej żywności. Jeśli 
nie znajdziesz czasu na dokładne sortowanie otrzymanej żywności, wystar-
czy segregacja pobieżna, tj. według rodzajów produktów, bez liczenia wagi.

Jeśli wolontariusze w danym sklepie zdecydują się na segregowanie, wtedy 
bardzo ważną rzeczą są czynności ułatwiające późniejszą pracę w magazynie:

• pakowanie produktów w kartony wg rodzaju

• przeliczenie wagi netto produktów dla każdego kartonu

• prawidłowe zamknięcie kartonu i zaklejenie go taśmą

• napisanie nazwy sklepu, rodzaju artykułu, wagi netto policzonej żywności.

Rozpiska kilogramowa, którą otrzymasz na odprawie jest najwyższym 
priorytetem przy pakowaniu żywności – kartony mogą być większe niż wy-
liczona ilość produktów. Pamiętajcie żeby pakując żywność nie zmniejszyć 
jej ilości jeżeli już nie możecie dobrze zapakować. Lepiej, żeby w kartonie, 
którego waga ma wynieść 10 kg było 10,3 kg, niż 9,7 kg.
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Przykładowa rozpiska kilogramowa:

Produkt mąka cukier Ryż*) kasza*) olej mleko makaron płatki soki słodycze świeże

Ilość 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 8 kg 12 l 5 kg 3 kg 10 l 5 kg Do za-
pełnienia 
kartonu

            *) po 8 kg pakujemy ryż i kaszę w opakowaniach po 400 gram, np. 
opakowania karto- nowe z torebkami 4x100g, natomiast po 10 kg konfekcjo-
nujemy przede wszystkim artykuły sypkie w opakowaniach po 1kg, produkty 
zafoliowane w zgrzewkach zbiorczych mogą pozostać bez kartonu.

UWAGA: Rozpiska kilogramowa jest zmienna, każdego roku może ulec zmia-
nie ze względu na pojemność kartonów, którymi dysponujemy.

Wyróżniane grupy produktów:

Mąka, ryż, cukier, kasza, olej, mleko, makaron, słodycze, sok, płatki śnia-
daniowe, dania gotowe (sosy, zupy instant), konserwy (oddzielnie pakuje-
my konserwy rybne, mięsne, owocowe, warzywne), dżemy ( w tym kremy 
orzechowe), odżywki dziecięce ( produkty spożywcze dla dzieci np. kaszki, 
dania w słoiczkach), różne ( produkty, co do których nie macie pewności , do 
czego je zakwalifikować) CHŁODNIA (artykuły wymagające warunków chłod-
niczych, artkuły świeże: ciasta, pieczywo, warzywa i owoce itp. BARDZO 
WAŻNE JEST ABY ZAZNACZYĆ KIEROWY CO W TYM KARTONIE SIĘ ZNAJDUJE 
PODCZAS JEGO PRZEKAZANIA).

Produkty niewymagające pakowania to towary w opakowaniach makro tzw. 
Zgrzewce – np. zgrzewka wody, cukru oraz produkty w dużych opakowaniach 
np. olej w 5 litrowej butelce.

Współpraca z kierowcą:

Kierowcy – wolontariusze odbierający żywność ze sklepów to przede wszyst-
kim przedstawiciele organizacji współpracującej z Fundacją lub inne osoby, 
które pomagają nam bezinteresownie. Prosimy o wyrozumiałość oraz uprzej-
mość wobec tych osób. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o 
informowanie nas o nich na bieżąco.

Przed zbiórką koordynator sklepu kontaktuje się z kierowcą i usta z nim za-
sady współpracy (m. in. przekazuje kontakt do siebie, ustala godzinę pierw-
szego odbioru żywności). Kierowca powinien przyjechać po zebrane dary co 
najmniej dwa razy dziennie. Częstotliwość odbioru darów należy dostosować 
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do wielkości samochodu, szybkości i ilości zebranych artykułów, odległości 
do magazynu Banku Żywności SOS w Warszawie. Kierowca jest osobą kontak-
tową pomiędzy sklepem i siedzibą Fundacji, przekazuje materiały zbiórkowe 
(plakaty, ulotki, kartony, taśmę pakową itp.).

W piątek o godzinie 8:30 lub na pół godziny przed otwarciem sklepu kierowca 
przywozi materiały koordynatorowi zbiórki w danym sklepie.

Po zbiórce koordynator oddaje kierowcy karton ze wszystkimi materiałami:

Standy kamizelki, nożyczki, nożyk, markery, oklejarki, tabliczki z napisem 
„produkt rekomendowany”, materiały promocyjne, o ile zostały (plakaty, 
ulotki, naklejki), koszulkę koordynatora.

Pamiętaj aby podziękować

Zaraz po zbiórce warto poinformować wolontariuszy, ile żywności zebrali-
śmy w Warszawie, a ile w Waszym sklepie.  Pamiętaj o wysłaniu im maila z 
podziękowaniem. Bardzo ważne jest, żeby zarówno sklep, szkoła/firma oraz 
wolontariusze dostali od nas podziękowania.

Każdy wolontariusz otrzymuje imienne podziękowania. Dla wolontariuszy, 
którzy się szczególnie wykazali i zaangażowali w zbiórkę na prośbę koordy-
natora Bank Żywności SOS wypisuje rekomendacje z uwzględnieniem opisu 
sylwetki wolontariusza. 

Jeżeli nie masz możliwości spotkania się z wolontariuszem, któremu chcesz 
przekazać rekomendację , poproś o jego adres – wyślemy rekomendację 
pocztą. Podczas podsumowania będziemy mieć koperty i znaczki do Waszej 
dyspozycji. Bardzo ważne jest też, żebyś osobiście podziękował szkołom z 
którymi współpracowałeś. Podziękowanie, pismo oraz dyplom otrzymasz od 
nas podczas spotkania podsumowującego zbiórkę żywności. Należy pamiętać 
również o podziękowaniu dla dyrekcji sklepu.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE odbędzie się w 2 lub 3 tygodniu grudnia  
– obecność obowiązkowa.

Podczas spotkania rozdamy rekomendacje oraz dyplomy. Zaplanujemy dzia-
łania na kolejny rok. Będzie możliwość zgłoszenia się na koordynatora zbiórki 
w kolejnym roku, zgłoszenia propozycji osób, które mogłyby być koordyna-
torami.
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Fot. Paweł Byczot

Przećwicz sytuacje problemowe

• W pierwszy dzień zbiórki ochrona sklepu nie pozwala na zbiórkę, nikt 
z obecnych pracowników nie wie, że zbiórka ma być przeprowadzona.  
Co robisz?

• Jest pierwsza zmiana w piątek przyszło tylko dwóch wolontariuszy.  
Co robisz?

• Sobota, środkowa zmiana, zauważasz, że kończą Ci się ulotki. Co robisz 
w pierwszej kolejności?

• Kończą się kartony, a transport przyjedzie dopiero za 4 godziny.  
Co robisz?

• Bardzo natarczywy klient zagaduje i wciąga w dyskusje wolontariuszy, 
odciąga ich od pracy. Jak sobie z tym radzisz?

• Wokół kosza kręcą się podejrzane osoby, zaglądają, zagadują, masz po-
dejrzenia, że mogą chcieć coś ukraść. Jak reagujesz?

• Ochrona sklepu ma uwagi do wolontariuszy, mówi im gdzie mają stać, są 
nie- przyjemni. Co zrobisz?

• Okazuje się, że plakaty i standy nie mogą być rozstawione tak jak wcze-
śniej było to ustalone. Do kogo się zwracasz i jak rozwiązujesz problem?

• Nie dogadujesz się z wolontariuszami albo oni nie dogadują się między 
sobą. Jak to rozwiążesz?

• W czasie zbiórki w sklepie, w którym jesteś odbywa się równolegle inna 
zbiór- ka/akcja. Co robisz?

• Wolontariusze z następnej zmiany jeszcze nie przyszli, a osoby z po-
przedniej chcą już iść. Jak sobie radzisz?

• Wolontariusze nie chcą założyć kamizelek/ruchomych banerów.  
Co robisz?
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Porozumienie 

w sprawie organizacji Świątecznej Zbiórki Żywności, zwanej dalej Zbiórką, zawarte w dniu 

……………… w Warszawie pomiędzy sklepem ………………………………………… zwanym dalej Sklepem, 

reprezentowanym przez ………………………………………………… a fundacją Bank Żywności SOS  

w Warszawie, reprezentowaną przez Magdalenę Krajewską, z siedzibą w Regułach przy ul. St. 

Bodycha 97, zwaną dalej Bankiem Żywności. 

Sklep wyraża zgodę na zorganizowanie na swoim terenie przez Bank Żywności Świątecznej Zbiórki 

Żywności w terminie 28—30 listopada 2014 r. 

Sklep wyraża zgodę na: (proszę uzupełnić każdy punkt) 
 

1. Umieszczenie na tydzień przed Zbiórką przed wejściem do Sklepu plakatów 
informacyjnych dostarczonych przez Bank Żywności 

 

2. Rozdawanie klientom Sklepu przez wolontariuszy Banku Żywności ulotek 
informujących o Zbiórce 

 

3. Zapewnienie koszy na żywności: 
                miejsce/miejsca ustawienia: ………………………………………………………… liczba: ………………… 

4. Wyznaczenie powierzchni na rozwieszenie plakatów w czasie Zbiórki  

5. Umieszczenie przez koordynatora Zbiórki tabliczek z napisem „Produkt
rekomendowany” na półkach z takimi produktami, jak: cukier, mąka,
makaron, olej, konserwy, słodycze 

 

6. Przekazywanie przez radiowęzeł komunikatów informujących o Zbiórce po
uprzednim zaakceptowaniu przez Sklep ich treści i częstotliwości 

 

7. Przekazanie pracownikom sklepu informacji o Zbiórce dostarczonej przez Bank
Żywności i wywieszenie jej w miejscu dostępnym dla pracowników (np.
w stołówce/szatni) 

 

8. Wyznaczenie miejsca do przechowywania osobistych rzeczy wolontariuszy
(kurtki, plecaki) 

 

9. Robienie zdjęć przez wolontariuszy w trakcie Zbiórki  

10. Korzystanie z możliwości stałego parkowania samochodu dostawczego w czasie
załadunku darów 

 

11. Wyznaczenie przedstawiciela Sklepu do kontaktów z Bankiem Żywności
w czasie trwania Zbiórki (28—30 listopada 2014 r.) 

 

 
 
Ze swej strony Bank Żywności zobowiązuje się do: 
 Kierowania przebiegiem Zbiórki i transportem darów w sposób niezakłócający działalności Sklepu 
 Wyznaczenia koordynatora będącego osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Zbiórki w Sklepie,  

do obowiązków którego należeć będzie nadzorowanie pracy wolontariuszy oraz kontaktowanie się  
ze Sklepem w czasie trwania Zbiórki 

 Zorganizowania zespołu wolontariuszy zaopatrzonych w identyfikatory, rozdających ulotki, dyżurujących 
przy koszach oraz pakujących i wywożących otrzymaną żywność 

 Utrzymywania porządku przy stoisku/stoiskach Zbiórki, sprzątnięcia ulotek po każdym dniu Zbiórki oraz 
plakatów po trzech dniach Zbiórki 

 Nagłośnienia w mediach masowego przekazu informacji o udziale i zaangażowaniu Sklepu w Zbiórkę 
 

SKLEP 
 
 

 
(czytelny podpis) 

BANK ŻYWNOŚCI 
 
 

Magdalena Krajewska 
Prezes Zarządu 

Bank Żywności SOS w Warszawie 
 
Kontakt 
Anna Kołnierzak — Koordynator Akcji Społecznych — tel. +48 601 390 094 — e-mail: a.kolnierzak@bzsos.pl 

TAK   NIE 

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon)  ……………………………………………………………………………………………………… 




