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Drogi koordynatorze!

W tej publikacji znajdziesz instrukcje i informacje, które będą Ci niezbędne do zorgani-
zowania efektywnej zbiórki żywności.

Ponad dwa miliony osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Dzięki Twojemu zaan-
gażowaniu Banki Żywności będą mogły docierać do jeszcze większej grupy osób
potrzebujących. Zbiórka Żywności z pozoru wydaje się łatwym zadaniem, dopiero jak
wgłębisz się w szczegóły zauważysz, że jest wiele istotnych elementów od których
zależy jej powodzenie. Dlatego tak ważne jest Twoje zaangażowanie i pomoc, aby zbiórka
była zorganizowana w wysokiej jakości. Pamiętaj, że to Ty jesteś współodpowiedzialny
za efekt zbiórki oraz sposób, w jaki przygotujesz do działania swoich wolontariuszy.
Twoja skuteczna praca ma realny wpływ na efekt zbiórki i polepszenie losów osób
potrzebujących.

Marek Borowski

Prezes Zarządu
Federacja Polskich Banków Żywności
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Krok 1.
Dobrze poznaj misję Banków Żywności

W całej Polsce działa trzydzieści pięć Banków Żywności: dwadzieścia siedem, które są
zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności oraz osiem, które kandydują do człon-
kostwa w Federacji. Misją Banków Żywności jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności
oraz zmniejszanie niedożywienia w Polsce. Pomagają, przekazując systematycznie
żywność ponad 3 400 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem
których trafia ona do blisko miliona potrzebujących. W 2010 roku Banki Żywności
przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spożywczych pochodzących od pro-
ducentów i dystrybutorów z unijnego programu PEAD, a także ze zbiórek żywności
i wyklikajzywność.pl. Pomoc trafiła do jadłodajni, ośrodków wsparcia, najuboższych
rodzin i dzieci w całym kraju.

Ważnym źródłem zaopatrzenia Banków Żywności są zbiórki żywności:

■ Podziel się Posiłkiem – zbiórka jest organizowana co roku przez Banki Żywności
w ostatnim tygodniu września w wybranych sklepach w całej Polsce. Żywność zebrana
podczas zbiórki za pośrednictwem różnych organizacji i instytucji trafia do niedoży-
wionych dzieci. Zbiórka jest elementem programu Podziel się Posiłkiem. Partnerami
akcji jest firma Danone oraz Telewizja Polsat.

■ Świąteczna Zbiórka Żywności – największa akcja organizowana przez Banki
Żywności przed Świętami Bożego Narodzenia w wybranych sklepach. Celem zbiórki
jest zebranie jak największej ilości żywności, która za pośrednictwem organizacji part-
nerskich Banków Żywności trafi na świąteczne stoły ludzi ubogich oraz budowanie
zwyczaju pomagania i propagowania postaw wolontarystycznych.

Niektóre Banki Żywności organizują również Wielkanocną Zbiórkę Żywności.
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Krok 2.
Jako koordynator musisz wiedzieć, co to jest zbiórka

Zbiórka publiczna w myśl ustawowej definicji (Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach
publicznych) to wszelkie zbieranie w miejscu publicznym ofiar w gotówce lub w naturze
na ściśle określony cel. Organizator, aby móc przeprowadzić zbiórkę publiczną, musi
posiadać zgodę na jej organizację uzyskaną od właściwego organu (wójta gminy,
prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, MSWiA), w zależności od zasięgu
przeprowadzanej zbiórki (gmina, powiat, województwo, cały kraj). Na podstawie zgody
organizator jest zobowiązany do sprawozdania nt. ilości ofiar zebranych podczas zbiórki
oraz sposobu ich rozdysponowania przez organ, który wydał zgodę na organizację
zbiórki. Aby przeprowadzić zbiórkę w szkole, firmie oraz kościele, nie jest potrzebna
formalna zgoda od organu wydającego takie decyzje administracyjne gdyż, nie jest to
przestrzeń publiczna w myśl Ustawy o zbiórkach publicznych.

Banki Żywności organizują zbiórki żywności: Podziel się Posiłkiem oraz Świąteczną
Zbiórkę Żywności na podstawie zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji,
gdyż te zbiórki mają charakter ogólnopolski. Natomiast Wielkanocna Zbiórka Żywności
jest organizowana na podstawie pozwoleń władz lokalnych.
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Krok 3.
Poznaj zadania Federacji i Banku Żywności przy organizacji

ogólnopolskich zbiórek żywności

Do głównych zadań Federacji Polskich Banków Żywności należy:
■ Ogólnopolska koordynacja działań podejmowanych w ramach zbiórek;
■ Pozyskiwanie środków finansowych i usług, przeznaczonych na ogólnopolską pro-

mocję zbiórek oraz podejmowanie ogólnopolskich działań promocyjnych związanych
ze zbiórką;

■ Projektowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych;
■ Uzyskanie ogólnopolskiego pozwolenia na organizację zbiórki z MSWiA oraz jej

rozliczenie;
■ Uzyskanie porozumień z centralami sieci handlowych;
■ Pozyskiwanie i przetwarzanie bieżących informacji od koordynatorów regionalnych

zbiórek żywności;
■ Organizacja Internetowej Zbiórki Żywności we współpracy z sieciami handlowymi ofer-

ującymi sprzedaż artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.

Do głównych zadań Banku Żywności zaliczamy:
■ Regionalna koordynacja działań podejmowanych w ramach zbiórek;
■ Opracowanie regionalnych procedur zbiórki, monitorowanie jej zgodności z tymi

procedurami i raportowanie;
■ Współpraca z poszczególnymi placówkami handlowymi w regionie;
■ Rekrutacja, przeszkolenie wolontariuszy pracujących w placówkach handlowych;
■ Promocja zbiórki żywności oraz działań Banków Żywności w regionie;
■ Współpraca z partnerami zajmującymi się organizacją zbiórki żywności lokalnie

i koordynacja ich działań;
■ Sprawozdawczość ze zbiórki;
■ Ważenie, sortowanie oraz dystrybucja zebranej żywności.
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Krok 4.
Dowiedz się, jakie główne zadania na Ciebie czekają

Przy zbiórkach żywności jako koordynator zespołu wolontariuszy możesz podjąć się
koordynacji:
■ Zbiórki Żywności na terenie jednej placówki handlowej;
■ Zbiórki Żywności w całym mieście, w którym organizujesz akcję;
■ Zbiórki Żywności na rzecz podopiecznych organizacji, z którą współpracujesz

w jednym lub kilku sklepach.

To jak będą wyglądały zasady współpracy zależy od konkretnego Banku Żywności i tego,
jaki masz pomysł na współpracę z nim. Wszystko jest do uzgodnienia.

Każdy Bank Żywności gwarantuje:
■ Odpowiednie przeszkolenie i pomoc przed organizacją Zbiórki Żywności;
■ Potrzebną do zorganizowania zbiórki ilość plakatów, dyplomów, legitymacji, ulotek;
■ Promocję zbiórki na szczeblu lokalnym;
■ Inne formy wsparcia są zależne od Banku Żywności oraz pomocy, która jest potrzebna

koordynatorowi do zorganizowania zbiórki w danym miejscu.
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Jeśli podejmiesz się koordynacji zbiórki w sklepie, to do Twoich głównych zadań
do wykonania będzie należało:

a) W porozumieniu z Bankiem Żywności:
■ Wybór sklepu, w którym będziesz organizował zbiórkę;
■ Zorganizowanie rekrutacji wolontariuszy;
■ Uzgodnienie z Bankiem Żywności sposobu transportu żywności do magazynu.

b) Samodzielnie:
■ Organizacja pracy wolontariuszy;
■ Przygotowanie wolontariuszy do ich roli/ich przeszkolenie;
■ Promocja zbiórki w sklepie wykorzystując dostępne materiały (zadbanie o ich

estetykę i atrakcyjność).
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Jeśli podejmiesz się koordynacji zbiórki w całym mieście, do Twoich zadań
do wykonania będzie należało:

a) W porozumieniu z Bankiem Żywności:
■ Wybór sklepów, w których będzie organizowana zbiórka;
■ Uzgodnienie z wybranymi sklepami zasad współpracy podczas zbiórki;
■ Ustalenie miejsca, do którego zostanie przekazana żywność zebrana podczas

zbiórki;
■ Promocja zbiórki wszelkimi możliwymi kanałami w tym mieście (praso, radio,

telewizja itp.);
■ Ubezpieczenie wolontariuszy biorących udział w akcji.

b) Samodzielnie:
■ Znalezienie magazynu i zaplanowanie transportu dla żywności podczas zbiórki

do tego magazynu, ustalenie zasad sortowania;
■ Organizacja pracy wolontariuszy;
■ Przygotowanie wolontariuszy do zbiórki/ich przeszkolenie;
■ Przeliczenie zebranej żywności i przekazanie informacji o wynikach według zasad

ustalonych z Bankiem.
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Jeśli podejmujesz się koordynacji zbiórki na rzecz swojej organizacji, do Twoich
zadań do wykonania będzie należało:

a) W porozumieniu z Bankiem Żywności:
■ Wybór sklepu/ów, w którym/ch będzie organizowana zbiórka;
■ Uzgodnienie z wybranymi sklepami zasad współpracy podczas zbiórki;
■ Ubezpieczenie wolontariuszy biorących udział w akcji;
■ Promocja zbiórki dostępnymi kanałami według zasad ustalonych z Bankiem Ży-

wności
b) Samodzielnie:

■ Znalezienie odpowiedniej liczby wolontariuszy potrzebnych do przeprowadzenia
zaplanowanej skali zbiórki;

■ Znalezienie magazynu i zaplanowanie do niego odpowiedniego transportu
żywności podczas zbiórki;

■ Organizacja pracy wolontariuszy;
■ Przygotowanie wolontariuszy do zbiórki/ich przeszkolenie według zasad

ustalonych z Bankiem Żywności;
■ Przeliczenie zebranej żywności i przekazanie informacji o wynikach według zasad

ustalonych z bankiem.
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Krok 5.
Znajdź odpowiedni zespół wolontariuszy

Wolontariuszy potrzebnych do pomocy przy organizacji zbiórki możesz znaleźć,
podejmując współpracę z:
■ Centrum Wolontariatu;
■ Harcerstwem (ZHR itp.);
■ Szkołami (np. ze szkolnymi kołami wolontariatu).

Kluczem do znalezienia dużej liczby wolontariuszy jest:
■ Wykorzystanie do promocji dostępnych lokalnie kanałów, w celu zaangażowania

w zbiórkę, czyli np. lokalnej gazety, TV, stron internetowych, portali społecznościowych;
■ Szczegółowym informowaniu o zadaniach, które zostaną powierzone wolontariuszom

w trakcie zbiórki;
■ Dobrej organizacji pracy wolontariuszy w trakcie zbiórki (każdy z nich musi wiedzieć

po co zbiera, dla kogo, jakie ma zadania);
■ Podziękowanie wolontariuszom po zorganizowanej zbiórce oraz zadbanie o utrzy-

manie kontaktu (przydatne są bazy danych, listy mailingowe) z wolontariuszami później
po zbiórce, aby byli z tobą również w następnym roku w tracie akcji.
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Krok 6.
Odpowiednie przeszkolenie wolontariuszy kluczem

do sukcesu zbiórki

Każdy wolontariusz, z którym współpracujesz powinien wiedzieć:
■ Czym są Banki Żywności i jaka jest ich misja;
■ Gdzie trafi żywność zbierana przez niego w czasie zbiórki żywności?
■ Jak zachęcić ludzi do włączenia się w akcję?
■ Jakie są jego obowiązki?

Nie jesteś zobowiązany podpisywać z wolontariuszami umów, jeśli zadanie jest
krótkotrwałe (trwa mniej niż 30 dni). Jednak podpisana umowa zobowiązuje bardziej
wolontariusza do wywiązania się z powierzonych mu zadań.

Wolontariusz, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, (np.
w trakcie jednego dnia zbiórki) musi mieć wykupione ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
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POROZUMIENIE W SPRAWIE PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ NA RZECZ
……………………………………………………………………….Nr …./2011

(nazwa Banku Żywności)

W dniu ..........................w …………………….... pomiędzy ……………………………………….………………
(data) (miejscowość) (nazwa Banku Żywności)

z siedzibą przy………………………………………………………reprezentowaną przez…………………………
………………........................zwaną w dalszej części Korzystającym, a .........................................................,
numer pesel...……………............, adres zameldowania ...............................................................................
zwaną dalej Wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie następującej treści:

I. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie pomocy w czasie
………………………………………………………….

(nazwa i termin zbiórki)
II. Wolontariusz odpowiedzialny jest za:

Zachęcenie klientów sklepów do wzięcia udziału w zbiórce;
Rozdawanie ulotek;
Przyjmowania żywności od darczyńców.

III. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania obowiązków w dniu ......... w godzinach .................
w …………………………………………

IV. Wolontariusz jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie. Współpracuje w zadaniach
przez siebie realizowanych z Koordynatorem Sklepu .....................................

V. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać ustalonego czasu pracy, zobowiązany jest działać zgod-
nie z wewnętrznymi procedurami, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego wykonywania
świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

VI. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonywania obowiązków Wolontariuszowi nie przysługuje wyna-
grodzenie.

VII. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wymienionych
w pkt. 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

VIII. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie
porozumienia.

IX. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
X. Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Wolontariusz Korzystający

.......................................... ..........................................

Wypełnić w przypadku niepełnoletniego wolontariusza,

Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna w ………………………………………….........................
(nazwa zbiórki)

W dniu ……………………………………….

…………………………………………………
(Numer dowodu osobistego, czytelny podpis)

Wzór nr 1
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Scenariusz szkolenia dla wolontariuszy biorących udział w Zbiórkach
Żywności (wolontariat szkolny)

Cele:
■ Wyrobienie postawy identyfikacji z działaniami Banków Żywności (nakłonienie do stałej

współpracy z Bankiem Żywności podczas zbiórek);
■ Zdobycie wiedzy na temat misji i działań Banków Żywności poprzez uczestników

szkolenia;
■ Wdrażanie postawy społecznej odpowiedzialności wśród uczestników szkolenia;
■ Edukacja uczestników szkolenia w zakresie:

• Kontaktu z pracownikami sklepu i klientami,
• Sortowania i szacunku do żywności,
• Kontaktu z mediami i odpowiedniego marketingu zbiórki.

Miejsce szkolenia: Szkoła/ewentualnie Bank Żywności
Czas trwania: Od 1 h do 1,5 h (w zależności od aktywności uczestników)
Kiedy: Dwa/trzy tygodnie przed zbiórką

Plan spotkania:
1) Zorganizuj krótką zabawę/dyskusję wprowadzającą do szkolenia, związaną z tem-

atyką Banków Żywności/wolontariatem, np.:
■ Podziel uczestników szkolenia na zespoły i poproś, aby każda z grup – na pod-

stawie starych materiałów promocyjnych zbiórki (plakatów, ulotek itp.) – przed-
stawiła, jak najskuteczniej promować zbiórkę. Powiedz, że pomysł, jak to zrobić,
zależy od nich, i mogą to zrobić np. przebierając kogoś za tzw. „żywą reklamę”.
Wybierz zespół, który zaproponuje najciekawszą reklamę (młodsza grupa
docelowa);

■ Zaproś do dyskusji na tematy: „Czy warto być wolontariuszem?”, „Dlaczego
wolontariat?” (dla starszej grupy docelowej) – można to zrobić za pomocą debaty
oxfordzkiej, ale wymaga to więcej czasu niż 1,5-godzinne szkolenie.

2) Zdaj pytania: „Co każdy z uczestników wie na temat Banków Żywności’’, „Czym się
zajmują Banki Żywności?”, „Co to jest Świąteczna Zbiórka Żywności/Zbiórka Żywności
Podziel się Posiłkiem?” itp. W razie złych odpowiedzi popraw, ale pozwól również zabrać
głos uczestnikom szkolenia. Jeśli nikt nie zna prawidłowej odpowiedzi, opowiedz kilka
zdań na następujące tematy:

Wzór nr 2
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■ Czym są Banki Żywności, czym się zajmują, komu pomagają, dlaczego działają;
■ W jakim celu są organizowane Zbiórki Żywności;
■ Jak wygląda historia poprzednich Zbiórek Żywności.

Będzie to tzw. natchniona mowa koordynatora zbiórki o idei akcji.
3) Teraz czas na to, abyś przedstawił zadania i obowiązki, które czekają wolontariuszy,

którzy wezmą udział w akcji. Pamiętaj szczególnie o tym, aby nie zapomnieć o poin-
formowaniu wolontariuszy o:
■ Sposobie zachowania w kontaktach z klientami sklepu (uprzejmy, ale nie

nachalny);
■ Dobrym zachowaniu podczas zbiórki (niebieganiu po sklepie, nierobieniu

zakupów prywatnych, niekłóceniu się z klientami i pracownikami sklepów,
niespożywaniu posiłków przy koszach zbiórkowych);

■ Odpowiednim stroju podczas zbiórki;
■ Najbardziej potrzebnych produktach podczas zbiórki;
■ Podkreśleniu, że akcja, w której uczestniczą, jest zbiórką żywności i nie mogą

od darczyńców przyjmować pieniędzy.
4) Przypomnij to, co najbardziej wpływa na ilość zebranej żywności. Każdy wolon-

tariusz podczas zbiórki reprezentuje Bank Żywności i to od jego aktywności
oraz pomysłowości zależy efekt tej zbiórki. Stwórz wśród wolontariuszy poczucie
odpowiedzialności za wyniki zbiórki, w której będą uczestniczyli.

5) Zaproś uczestników szkolenia do odegrania scenek w sytuacjach z różnymi klientami
np. niezainteresowanym akcją, staruszką itp. Rozpocznij dyskusję, w jaki sposób na-
jlepiej zachęcać do wzięcia udziału w zbiórce poszczególnych klientów. Zaproś do
dzielenia się doświadczeniami osoby, które brały już udział w zbiórce.

6) Na koniec czas na uzgodnienia techniczne. Podaj nazwę sklepu, namiary do siebie,
godziny zmian, rozdaj informacje z danymi organizacyjnymi. Zbierz dane kontaktowe.
Odpowiedz na wszystkie pytania, które będą mieli uczestnicy szkolenia.

7) Czas na podsumowanie szkolenia. Aby sprawdzić, co uczestnicy szkolenia zapa-
miętali, najlepiej zrobić to w formie quizu (np. każdy z uczestników szkolenia losuje
pytanie, na które udziela odpowiedzi, lub z wykorzystaniem piłki zrobionej z papieru,
którą uczestnicy szkolenia rzucają do siebie, zadając pytania na temat Banków
Żywności).

Autor: Uczestnicy spotkania Banków Żywności w Pile
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Krok 7.
Zadania w czasie akcji

Zadania koordynatora:
■ Zorganizowanie jak najlepszego stanowiska zbiórki (rozklejenie plakatów, sensowne

ustawienie kosza i pudeł, ustawienie stendów);
■ Umieszczenie na półkach tabliczek „produkt rekomendowany”;
■ Jasne i przejrzyste poinformowanie wolontariuszy o przydzielonych rolach;
■ Rozdanie wolontariuszom gadżetów, tzn. identyfikatorów, ulotek, kamizelek itp.;
■ Ograniczanie do niezbędnego minimum prywatnych rozmów pomiędzy wolontariuszami;
■ Dopingowanie wolontariuszy w wypełnianych przez nich rolach;
■ Niedopuszczanie do komentowania przez wolontariuszy zachowań klientów;
■ Dbanie o wymianę ról pomiędzy wolontariuszami;
■ Dbanie o sprawną wymianę wolontariuszy pomiędzy zmianami;
■ Indywidualne podziękowania dla wolontariuszy po zakończonym dyżurze;
■ Czuwanie nad emisją komunikatu o zbiórce (przez radiowęzeł) – optymalnie co 20 minut;
■ Pomoc wolontariuszom w trudnych momentach – w rozdawaniu ulotek, odbieraniu

i przepakowywaniu darów;
■ Dbanie o porządek i czystość wokół stanowiska, w tym również zbieranie wyrzucanych

ulotek w terenie (posprzątanie miejsca wokół stanowiska, każdego dnia zbiórki
oraz po zakończeniu akcji);

■ Dbanie o odpowiednią liczbę ulotek informacyjnych oraz wolnych pojemników
transportowych (ewentualnie kontakt z BZ w celu dowiezienia ulotek);

■ Udzielanie informacji i rozwiewanie wątpliwości nt. zbiórki wszystkim zainteresowanym;
■ Informowanie klientów do kogo trafi żywność;
■ Odciągnięcie „trudnych” klientów przebywających w pobliżu kosza;
■ Podziękowanie na ręce osoby odpowiedzialnej ze strony sklepu po zakończonej akcji.
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Ustawienie i główne role wolontariuszy na zmianie:
■ Wykonywanie poleceń koordynatora związanych ze zbiórką;
■ Obsługa kosza – odbieranie darów z podziękowaniem dla ofiarodawców

i przepakowywanie żywności ze świątecznego kosza do kartonów, segregowanie
żywności;

■ Rozdawanie ulotek – wręczanie z życzliwością i uśmiechem ulotek reklamujących
zbiórkę;

■ Przenoszenie zapełnionych kartonów do samochodu;
■ Sprawdzanie czy są zakładki „produktu rekomendowanego”;
■ Sprzątanie i odzyskiwanie ulotek;
■ Rozdawanie naklejek
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Organizacja stanowiska:
■ Nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za zbiórkę ze strony sklepu – przed-

stawienie się, ustalenie miejsca ustawienia kosza, miejsc rozplakatowania zbiórki;
■ Ustawienie kosza w uzgodnionym, tzn. najlepszym miejscu w hipermarkecie,

np. w głównym ciągu wyjścia;
■ ESTETYCZNE oznakowanie kosza informacją o zbiórce żywności (np. plakaty);
■ ESTETYCZNE rozklejenie plakatów informujących o zbiórce w możliwie największej

liczbie miejsc;
■ Rozstawienie standów z plakatami w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem

sklepu;
■ Stworzenie miejsca na składowanie zebranej w pojemniki transportowe żywności;
■ Utworzenie tzw. centrum dowodzenia, czyli miejsca, gdzie będzie można spokojnie

i bezpiecznie (optymalnie – zamknięte pomieszczenie):
• Złożyć rzeczy wolontariuszy;
• Wyposażyć wolontariuszy w niezbędne gadżety – ulotki, identyfikatory, itd.;
• Zjeść coś w przerwie, (spożywanie produktów powinno odbywać się w miejscu

oddalonym od kosza).
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FFeeddeerraaccjjaa  PPoollsskkiicchh  BBaannkkóóww  ŻŻyywwnnoośśccii

NOTATKI

Koordynatorze pamiętaj!

Ponosisz pełną odpowiedzialność za sukces zbiórki,
bądź STERNIKIEM, nie wioślarzem.

Zarażaj innych swoją energią! Powodzenia!!! 
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