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Rozmowa Dagmary Kowalskiej z Magdaleną Masiak – 
koordynatorką ogólnopolskiego programu Spiżarnia 
Caritas

Jaka jest liczba osób, które w Polsce z powodu swojej sytuacji ekonomicznej 
korzystają z żywności przekazywanej przez Przedsiębiorców?

W 2020 roku w ramach programu Spiżarnia Caritas odebraliśmy ze sklepów i przeka-
zaliśmy potrzebującym ponad 6600 ton żywności o wartości ponad 83,5 mln zł. W ten 
sposób wsparcie żywnościowe otrzymało ponad 60 tys. osób. W bieżącej edycji 
tego programu 45 Caritas diecezjalnych oraz współpracujących z nami organizacji 
kościelnych podpisało umowy na odbiór żywności z blisko 1300 sklepów, 18 hurtowni 
i 22 magazynów różnych sieci handlowych. Dla porównania – w 2017 roku w ramach 
Spiżarni Caritas przekazano potrzebującym ponad 2600 ton żywności, co oznacza, 
że w ciągu 3 lat jej ilość wzrosła prawie trzykrotnie.

Co to znaczy być biednym/potrzebującym w Polsce?

Jest coraz więcej potrzebujących. Ta liczba rośnie, nie tylko w dobie pandemii i zmie-
niającego się teraz rynku pracy, ale także z powodu zmian klimatycznych, które 
ostatnio dotykają nas namacalnie. Żeby pokazać skalę potrzeb, warto przytoczyć 
dane z programu POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa realizowany 

Magdalena Masiak
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Dziennikarka lifestylowa, 
prowadzi audycje o kulturze,  
motoryzacji i zdrowym życiu  
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w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa). Jesteśmy jed-
nym z czterech głównych realizatorów tego programu. W ramach jego ostatniej 
edycji, od grudnia 2019 do września 2020 roku, diecezjalne Caritas prowadziły dys-
trybucję żywności. Do ponad 278 tys. osób zakwalifikowanych do programu tra-
fiło blisko 14 tys. ton artykułów spożywczych o wartości niemal 63 mln zł. W sumie 
wydano ponad 950 tys. paczek i blisko 425 tys. posiłków. Obecnie trwa kolejna edycja 
tego programu.
Ustawa przeciwdziałająca marnowaniu żywności, wprowadzona w lipcu 2019 roku, 
bardzo wsparła obszar pomocy żywnościowej, motywując sieci handlowe do zawiera-
nia umów z organizacjami pozarządowymi. 

Co ułatwia wzajemną współpracę między Przedsiębiorcami a NGO?

Najważniejszym czynnikiem zawsze był i jest człowiek – w tym przypadku kierow-
nik sklepu i zespół pracowników rozumiejący ideę przekazywania żywności, która 
ze sklepu musi szybko dotrzeć do naszych punktów odbioru, jadłodajni i dalej – do 
potrzebujących, ponieważ musimy zmieścić się w terminie jej przydatności do spo-
życia. Z naszej strony jest to sprawny zespół osób odbierających żywność, będący 
w stałym kontakcie ze sklepami. Nie bez znaczenia jest też różnorodność przekazy-
wanych produktów czy możliwość odbioru warzyw i owoców oraz pilnowanie przez 
obie strony terminów przydatności przekazywanych produktów. 
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Jaka jest idea Państwa programu i jak rozwija się współpraca z Grupą Eurocash?

Spiżarnia Caritas to ogólnopolski program odbioru i dystrybucji pełnowartościowych 
produktów żywnościowych wycofanych ze sprzedaży w sklepach i hurtowniach. 
Odbierane ze sklepów produkty spożywcze trafiają zarówno do placówek Caritas, 
gdzie służą do przygotowania posiłków, jak i punktów wydawania żywności, a stam-
tąd już bezpośrednio do potrzebujących. Pomagamy konkretnym osobom, które 
zgłaszają się po pomoc lub do których docierają parafialne zespoły wolontariuszy. 
Wspieramy całe rodziny oraz osoby indywidualne. Ważnym dla nas tematem jest 
pomoc seniorom. 

Program wspiera ubogich, ale jednocześnie przeciwdziała marnowaniu żywności. 
Pokazuje, że przy odrobinie zaangażowania można pomóc innym: podzielić się posił-
kiem, przekazać część żywności potrzebującym i być odpowiedzialnym za środowi-
sko, które nas otacza. Prowadzimy także inne akcje, takie jak Tytka charytatywna 
i ogólnopolskie zbiórki żywności Tak. Pomagam! organizowane w sklepach. 

W 2020 roku w ramach programu Spiżarnia Caritas odebraliśmy ze sklepów różnych 
sieci Grupy Eurocash i rozdaliśmy potrzebującym prawie 79 ton żywności, co stanowi 
40% wszystkich produktów spożywczych przekazanych przez Grupę Eurocash organi-
zacjom pozarządowym.
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Współpraca Grupy Eurocash z organizacjami 
pozarządowymi

Grupa Eurocash z roku na rok współpracuje z rosnącą liczbą organizacji pozarzą-
dowych, dzięki czemu coraz więcej uratowanej żywności trafia do osób potrzebu-
jących. Do 30 września 2021 roku Grupa Eurocash przekazała łącznie 205 889,38 kg* 
żywności (w 2020 roku 191 327,34 kg). Poszerzyliśmy również naszą współpracę 
z organizacjami pozarządowymi – przekazujemy żywność do 56 lokalnych organizacji 
pożytku publicznego. 

Organizacja Ilość przekazanej  
żywności w kg

Caritas 51 206,56
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 31 566,85
Teen Challenge 26 760,35
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Arka Noego 12 483,06
Banki Żywności 9 920,20
Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum 8 913,98
Fundacja Babcia i Dziadek 8 309,98
Pozostałe organizacje 56 728,40
Razem 205 889,38

*  Produkty te nie pochodzą ze zbiórek żywności. 

Stan na 30 września 2021 roku


