
#ejniemarnuj



Coś tu nie gra…

Problem 1: 
Na świecie marnuje się 1/3 

produkowanej żywności 

Problem 2: 
Wielu ludzi cierpi z powodu 

głodu lub niedożywienia



Polska wśród liderów marnowania

• 1,3 mld ton na świecie 
(średnio 176 kg/osobę)

• niemal 100 mln ton w Europie 
(135 kg/osobę)

• 9 mln ton w Polsce (Eurostat 2006)

- To ok 234 kg żywności/osobę!

• woj. pomorskie ok. 540 tys. ton*

• Gdańsk – ok 110 tys. ton*

*dane szacunkowe wyliczone proporcjonalnie w oparciu o liczbę mieszkańców

Liderzy marnowania 

w Europie:

1. Wielka Brytania

2. Niemcy

3. Francja

4. Holandia

5. Polska



Nasz cel: równowaga



Nasza misja

Jesteśmy organizacją tworzącą sieć współpracy

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem

Wspieramy potrzebujących

Edukujemy

Działamy razem na rzecz zmian



od rolnikówz supermarketów z restauracjiod producentów żywności z centrów dystrybucyjnych

Żywność pozyskujemy z 59 punktów, 
którym zależy na zmniejszeniu skali 

marnowania żywności



Nasi darczyńcy:



RAZEM w 2018 roku przekazaliśmy potrzebującym 
2750 ton żywności

83% (2192 ton) 

to żywność uratowana przed zmarnowaniem 

od producentów i z marketów!



W 2018 roku pomogliśmy ponad 22 000 osób!

To więcej niż miejsc siedzących i stojących w Ergo Arenie!



Uratowana żywność trafia do ponad 60 
organizacji i instytucji z naszego regionu:



Zbiórki żywności

Podczas Świątecznej Zbiórki Żywności 

w ubiegłym tygodniu zebraliśmy 

ponad 21 ton żywności.



Zbiórki żywności

Co roku pomaga nam 2000 wolontariuszy.



Sklep społeczny w Gdyni
W 2017 i 2018 roku 16 ton żywności trafiło do 

ponad 250 rodzin. 

Podczas jednego wydania w sklepie 

pojawia się 30-40 rodzin.



Sklep społeczny w Gdańsku

Drugi sklep społeczny otwarty w lutym 2019 roku.
Podczas jednego wydania ze sklepu korzysta ok. 40-50 osób.



Drugi sklep społeczny w Gdyni

W październiku uruchomiliśmy 

kolejny sklep – na gdyńskim Obłużu. 

Obecnie co tydzień korzysta 

z niego ponad 20 rodzin. 



Jak możesz pomóc?

Pracuj w naszym 

biurze lub magazynie

Podaruj swoje 

produkty lub gadżety

Zostań

wolontariuszem



Bądź z nami w kontakcie!

facebook.com/bankzywnosciwtrojmiescie

instagram.com/bankzywnosci_trojmiasto

twitter.com/bztrojmiasto

www.bztrojmiasto.pl



Dziękujemy!

biuro@bztrojmiasto.pl
tel. 58 325 24 48


