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Warszawa, 11 marca 2016 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Od grudnia 2014 r. realizowany jest w Polsce Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO 

PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD).  

PO PŻ jest realizowany w cyklu rocznym, w ramach odrębnych Podprogramów. Obecnie trwający 

Podprogram 2015 jest realizowany w okresie od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. 

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Za realizację zadań Instytucji Pośredniczącej (IP) odpowiada Agencja Rynku Rolnego. 

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 

poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Poza pomocą żywnościową 

osoby najbardziej potrzebujące mogą uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach towarzyszących – 

warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego 

wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu, jak również w innych 

działaniach prowadzących do zwiększenia samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a co 

za tym idzie – służących włączeniu społecznemu odbiorców końcowych. 

Za dystrybucję produktów żywnościowych odpowiadają w ramach Podprogramu 2015 3 ogólnopolskie 

organizacje partnerskie (OPO) wyłonione w konkursie – Federacja Polskich Banków Żywności, Polski 

Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż.  

Za dystrybucję na poziomie regionalnym odpowiadają regionalne organizacje partnerskie (OPR), a na 

poziomie lokalnym, odbiorcom końcowym żywność wydają lokalne organizacje partnerskie (OPL). 

Organizacjami partnerskimi mogą być organizacje niedziałające dla osiągnięcia zysku, których jednym 

z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, będącym 

w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ wydają ośrodki pomocy społecznej.  

Skierowania mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (zgodnie z art. 7 

ustawy o pomocy społecznej), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 

771 zł dla osoby w rodzinie. 

Obecnie dystrybuowanych jest 16 produktów z 6 różnych grup towarowych w celu zapewnienia, że do 

osób potrzebujących trafiać będzie żywność różnorodna i zbilansowana pod względem właściwości 

odżywczych. Zakupu żywności dokonuje Agencja Rynku Rolnego w ramach przetargu, a asortyment jest 

każdorazowo przedmiotem konsultacji z organizacjami partnerskimi. 

Instytucja Zarządzająca PO PŻ w ramach monitoringu realizacji Programu w poszczególnych 

województwach zaobserwowała duże zróżnicowanie w liczbie funkcjonujących organizacji partnerskich 

lokalnych pomiędzy regionami. Wskutek tego obecnie część gmin nie uczestniczy w Programie, co 

oznacza, że ich mieszkańcy nie korzystają z pomocy żywnościowej. 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej 

informacji do organizacji współtworzących Lokalne Grupy Działania w celu zweryfikowania możliwości 

zainteresowania ich ewentualnym zaangażowaniem w realizację Programu na szczeblu lokalnym. 

Włączenie nowych organizacji partnerskich pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób 

potrzebujących, które spełniają kryteria kwalifikowania, ale do których pomoc obecnie nie dociera ze 

względu na istniejące luki w sieci dystrybucji. Zachęcamy do skontaktowania się z właściwymi 
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terytorialnie ośrodkami pomocy społecznej odnośnie informacji o organizacjach zaangażowanych w 

realizację PO PŻ.  

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Olgą Richter w Departamencie Pomocy 

i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel. 661 14 02, e-mail: 

O.Richter@mrpips.gov.pl.     

Aktualnie obowiązujące Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej 

i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach PO PŻ Podprogramu 2015 oraz inne ważne 

dokumenty są dostępne pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-

operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/.  

Ponadto na stronie internetowej MPiPS publikowane są na bieżąco odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania dotyczące realizacji Programu: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-

operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/najczesciej-zadawane-

pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-realizacji-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020/. 
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