


 Banco de Alimentos de Granada jest to 
fundacja zajmująca się zbieraniem żywności 
oraz środków zaspokajających pierwsze 
potrzeby dla organizacji wspierających 
najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Granady oraz jej okolic. 





 Instytucja dostaje nadwyżki produktów od 
producentów w idealnym stanie, gotowym do 
konsumpcji oraz zawierającym wszelkie 
gwarancje sanitarne.  

 

 Fundacja stawia sobie za cel pomoc 
potrzebującym, tym samym przeciwdziała 
niszczeniu  dobrych produktów oraz chroni 
środowisko. 





 Fundacja ma charakter społeczny, swą 
działalność skupia na wspieraniu m.in.: 
jednostek, domów spokojnej starości, szpitali 
czy domów dziecka. 
Nie jest ukierunkowana na odniesienie 
własnych korzyści. 





  
 
 Jako, że Fundacja znajduje się na obrzeżach Granady 

wszyscy pracownicy dojeżdżają na miejsce własnymi 
samochodami. Jest to najkorzystniejszy oraz najszybszy 
środek transportu. 

 
 Z rampy wyładunkowej magazynu instytucji dobrze 

widoczne są w oddali ośnieżone  góry Sierra Newada. 
 
 Banco de alimentos de Granada ma swoje 4 lokalizacje: 

- Loja, 
-Guadix, 
-Baza Altiplano, 
-Motril 

  
  
  





  

 Praca w Banco de alimentos de Granada zaczyna się 
o godzinie 8:00 a kończy ok. 13:00. 

 

 W każdy poniedziałek do magazynu zjeżdża świeży, 
opakowany ładunek, następnie we wtorki jest on 
rozładowywany na poszczególne sektory magazynu. 

 

 W środę i w czwartek zazwyczaj są dokonywane 
prace kompletacyjne towarów według przyjętych 
zamówień, lub ładunki są wydawane z magazynu. 

 

 W piątki następuje oczyszczenie całego magazynu 
przed przyjęciem kolejnej partii ładunków. 

 





Gotowe, skompletowane towary, 
czekające na wydanie z magazynu 

Przyjęcie świeżego ładunku do 
magazynu 





 Nieodłącznym elementem pracy magazynowej 
jest praca biurowa- to tutaj właśnie odbywa 
się nadrzędna czynność, jaką jest składanie 
zamówień na poszczególne towary osobiście, 
elektronicznie lub telefonicznie.  

  Przy każdym zleceniu musi znaleźć się 
oświadczenie potwierdzające konieczność 
ubiegania się o pomoc fundacji.  





 Zarówno przyjęcie jak i 
wydanie towaru z 
magazynu łączy się ze 
specjalną dokumentacją 
magazynową. Jest ona 
sporządzana w 
programach 
komputerowych, które 
znacznie ułatwiają 
pracę w magazynie.  



 Oprócz programów 
komputerowych do 
wzorowej pracy w 
magazynie potrzebne są 
również wewnętrzne 
urządzenia techniczne. 
Banco de alimentos de 
Granada dysponuje: 

 
-wózkiem widłowym, 

 
-dwoma elektrycznymi  

 wózkami paletowymi, 
 

-trzema ręcznymi 
wózkami paletowymi 



 Do składowania 
towarów, magazyn 
wykorzystuje regały 
paletowe rzędowe. 



Dziękuję za uwagę   
Do stworzenia prezentacji wykorzystałam wiedzę oraz zdjęcia nabyte podczas 

zagranicznych praktyk w Hiszpanii w ramach projektu Erazmus + 


