
Materiał opracowany w ramach projektu zrealizowanego 
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Przekazywanie darowizn przez producentów i 
dystrybutorów żywności

Aspekty prawne, logistyczne i ekonomiczne



Banki Żywności współpraca z nami procentuje

jakość i bezpieczeństwo produktów, aspekty 

podatkowo-prawne przekazywania darowizn 

produktów spożywczych na cele społeczne



JAK DZIAŁA 

BANK ŻYWNOŚCI?

Bank Żywności przyjmuje żywność od producentów, 

dystrybutorów, sieci handlowych, rolników, nawet tę z 

krótkim terminem przydatności (1,4 tys.ton w bież.roku)

Żywność trafia do magazynu Banku Żywności, z którego 

jest dystrybuowana do organizacji partnerskich (213)

Organizacje przekazują żywność odebraną od Banku 

Żywności swoim podopiecznym (70.000 osób)



KTO I JAK MOŻE 

PRZEKAZAĆ ŻYWNOŚĆ 

Od 1 października 2013 r. każdy kto posiada żywność,

chce się nią dzielić i pomagać potrzebującym, może

przekazać Bankom Żywności darowiznę żywnościową bez

obciążeń podatkowych.

Darowizna żywności to bezpłatne przekazanie

należącej do przedsiębiorcy żywności, produktu lub

półproduktu, na rzecz wybranego przez siebie

podmiotu



JAKĄ ŻYWNOŚĆ MOŻNA 

PRZEKAZAĆ

produkty świeże i sezonowe

produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych

mrożonki

produkty trwałe nadające się do dłuższego przechowywania

żywność niehandlową, która nie została wprowadzona na 

rynek lub została z niego wycofana 

Przygotowaną do transportu 

W ilościach hurtowych



JAKĄ ŻYWNOŚĆ MOŻNA 

PRZEKAZAĆ

Dbając o jakość przekazywanej żywności oraz zasady 

bezpieczeństwa zgodne z obowiązującym prawem tj. z 

ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

produkty przekazywane do Banków Żywności muszą być:

bezpieczne dla zdrowia,

w terminie przydatności do spożycia - Banki Żywności 

są przygotowane do dystrybucji produktów z krótkimi 

terminami przydatności do spożycia. W zależności od 

produktu oraz wielkości darowizny, jej dystrybucja może 

trwać 1-7 dni roboczych.



KIEDY PRZEKAZAĆ ŻYWNOŚĆ



JAK PRZYGOTOWAĆ ŻYWNOŚĆ



ZASADY ODBIORU 

DAROWIZNY

*Na podstawie ankiety transportowej 

Przekaż kompletną informację o darowiźnie

Ustal sposób transportu żywności

Ustal szczegółowy termin i godzinę odbioru 

żywności  

Sprawdź, czy przygotowana do transportu żywności 

jest zgodna z deklarowaną 

Podaj termin i sposób oddania nośników (np. palet) 



Nasze zaplecze logistyczne 

DARCZYNCA Firma XYZ

DAROWIZNA I TERMIN Płatki śniadaniowe do 30.01.2021

ILOSC PALET/TONAZ 4 palety EURO/ ok. 1 200 kg

DATA I MIEJSCE 

ODBIORU
15.12.2020 Wieliczka

ODBIERAJACY: BZ

Bank Żywności w Krakowie

ul. Zabłocie 20/22

30-701 KRAKÓW

Tel.: 694-436-435

bz.krakow@bankizywnosci.pl

NIP 675-12-15-247

KRS 0000143611

IMIĘ I NAZWISKO 

KIEROWCY
XY

SAMOCHÓD [MARKA I 

NUMER REJESTRACYJNY
PEUGEOT nr rej. KR 00000

UWAGI

PALETY Palety na wymiane lub dostarczone w pózniejszym terminie



DOKUMENTY 

Dokument przekazania darowizny może mieć formę:

• dokumentu WZ (wydania z magazynu);

• faktury wewnętrznej;

• umowy darowizny.

Pełny dokument powinien zawierać rodzaj, ilość i 

wartość produktów, a także pełne dane Banku 

Żywności odbierającego darowiznę 



DOKUMENTY 

UMOWA 
DAROWIZNY 

STAŁA 
UMOWA 
O WSPÓŁPRACY



KORZYŚCI FINANSOWE

1: bezpłatne przekazanie w miejsce kosztownej utylizacji

2: zaliczenie kosztów wytworzenia lub nabycia darowizny do 

kosztów uzyskania przychodu - w efekcie obniżenie podatku 

dochodowego CIT - art. 16 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 30 

maja 2014 o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn.zm.) 

3: bezpłatne przekazanie - bez płacenia podatku VAT - art. 43 

ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 29 lipca 2011 o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2011,nr 177, poz.1054 z późn.zm).



KORZYŚCI SPOŁECZNE

1: Ograniczenie ilości marnowanej żywności

2: Wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących

3: Zapobieganie środowiskowym skutkom marnowania 
żywności

4: Budowanie dobrej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 

i organizacjami społecznymi

5: Dbanie o środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń



Zapraszamy do 

współpracy

Bank Żywności w Krakowie
ul. Zabłocie 20/22

30-701 KRAKÓW

Tel.: 694-436-435, 793-432-471

bz.krakow@bankizywnosci.pl

NIP 675-12-15-247

KRS 0000143611


