
PODSTAWOWE INFORMACJE O BANKU ŻYWNOŚCI W LUBLINIE 

 

Bank Żywności w Lublinie jest organizacją pożytku publicznego. Jest członkiem Związku 

Stowarzyszeń Federacja Polskich Banków Żywności. Działa na rzecz poprawy życia najuboższych 

mieszkańców województwa lubelskiego poprzez pozyskiwanie żywności i kierowanie jej do 

organizacji charytatywnych, przez które trafia ona do beneficjentów końcowych.  BZ Lublin 

uczestniczy w programach i akcjach mających na celu przeciwdziałanie problemom niedożywienia 

oraz działa na rzecz ograniczenia skali marnowania żywności.  

 

Głównym programem realizowanym przez BZ Lublin jest Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020.  

W ramach Podprogramu 2014, który trwał zaledwie 3 miesiące (rozpoczął się w grudniu 2014 

roku, a zakończył w lutym 2015 roku) współpracowaliśmy z 68 Organizacjami Partnerskimi (OPL). 

Wówczas z pomocy żywnościowej skorzystało 36 000 beneficjentów województwa lubelskiego 

zagrożonych ubóstwem, którym przekazaliśmy 411 ton żywności.  

W Podprogramie 2015 współpracowaliśmy przez 13 miesięcy (od maja 2015 roku, do czerwca 

2016 roku) z 122 OPL. Pomocą żywnościową objęliśmy 71 000 osób, którym przekazaliśmy 4 100 ton 

żywności.  

Następny Podprogram 2016 trwał 11 miesięcy (do sierpnia 2016 roku, do czerwca 2017 

roku). W ramach tego podprogramu zrealizowanego w partnerstwie ze 128 Organizacjami 

Pozarządowymi, ok. 3 400 ton żywności trafiło do 73 000 mieszkańców regionu.  

Poprzez 11 miesięcy (od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018) trwania kolejnego 

Podprogramu 2017 współpracowaliśmy z 136 Organizacjami Partnerskimi, którym przekazaliśmy 

3 385 ton żywności. Pomocą żywnościową dotarliśmy do 76 368 beneficjentów.  

 

PO PŻ jest programem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu 

wsparcie osób i rodzin o najniższych dochodach. Celem programu jest zmniejszenie deprywacji tych 

rodzin, ale także wsparcie edukacyjne poprzez warsztaty kulinarne, ekonomiczne i dietetyczne.  Z 

pomocy może skorzystać każda osoba w trudnej sytuacji materialnej, której dochody tj. nie 

przekraczają 200% kryterium dochodowego. Osoba samotnie gospodarująca może otrzymać pomoc, 

jeśli jej dochód nie przekracza 1 268 zł ( od 1 października 2018 – 1 402 zł), zaś osoba żyjąca w 

gospodarstwie domowym może otrzymać pomoc żywnościową z tego programu, jeśli jej dochód nie 

przekracza 1 028 zł (od 1 października 2018 – 1 056 zł) na jedną osobę w rodzinie. 

Takich osób w Polsce jest ok 2 mln, w tym 1 ml dzieci i młodzieży.  

W PO PŻ 2017 Bank Żywności w Lublinie przekazał 21 artykułów spożywczych z różnych grup 

towarowych: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, 

kasza gryczana, herbatniki maślane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy 

dojrzewający), artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, 

kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier (cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy), 

tłuszcze (olej rzepakowy), artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, 

koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe), dania gotowe (gulasz wieprzowy z 

warzywami). 

 

  Działamy na zasadzie „hurtowni charytatywnej” przekazując żywność lokalnym 

organizacjom pozarządowym, którą te ostatnie wydają beneficjentom końcowym. 

 



PO PŻ w obecnym kształcie jest bardzo dobrym mechanizmem udzielającym wsparcia, ale 

także stawiającym na poszerzanie kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego. W tym celu Bank Żywności w Lublinie dotychczas we wszystkich Podprogramach 

przeprowadził 933 warsztatów kulinarnych, dotyczących zasad zdrowego żywienia, niemarnowania 

żywności, a także racjonalnego zarządzania domowym budżetem. W spotkaniach wzięło udział 23 

523 beneficjentów.  

Poza głównym Programem (PO PŻ) Bank Żywności w Lublinie współpracuje z kilkoma 

sieciami handlowymi: Makro, Auchan, KFC, Biedronka, Tesco i Carrefour, a także lokalną hurtownią 

Master Media. Dzięki tym firmom udaje się pomagać wielu osobom, które przekraczają kryteria 

dochodowe istotne w PO PŻ. 

 

Bank Żywności w Lublinie przynajmniej 2 razy do roku organizuje zbiórki żywności: w grudniu 

„Świąteczną Zbiórka Żywności” oraz na przełomie marzec/kwiecień „Wielkanocną Zbiórkę Żywności”.  

Zebrane, pełnowartościowe produkty przekazywane są osobom w trudnej sytuacji, o nieco wyższym 

dochodzie niż beneficjenci PO PŻ. 

 

Naszym głównym problemem jest brak obiektu magazynowego na stałe, ciągłe 

przeprowadzki są wyniszczające. Problemem nr 2 jest brak stałego dofinansowania, które byłoby 

wsparciem przy obsłudze dystrybucji darowizn, organizacji zbiórek żywności i innych akcji. Częsty 

udział w konkursach nie zawsze skutkuje dofinansowaniem. 

 

 


