
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 
Gdańsk, 29-12-2015 

 
 

ZAPROSZENIE  
 

do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
Podprogram 2016 

 
 

Z przyjemnością informujemy, że Federacja Banków Żywności uzyskała najwyższą liczbę 
punktów w konkursie na realizację Podprogramu 2016 PO PŻ 2014-2020 i będzie nadal 
realizowała pomoc żywnościową. Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej 
potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności 
(która uzyskała w konkursie 22 pkt.), Polski Czerwony Krzyż (20,5 pkt) i Polski Komitet 
Pomocy Społecznej (20 pkt.).  
 

W związku z tym chcieliśmy zaprosić organizacje z nami współpracujące, a także nowe 
organizacje, ośrodki pomocy społecznej i gminy na podlegającym nam obszarze do 
współpracy przy realizacji tego programu. Celem Banku Żywności w Trójmieście jest 
dotarcie do jak największej liczby potrzebujących, na jak największym obszarze. Możliwe 
to będzie jedynie przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy 
społecznej i gmin we wspólną realizację programu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
informacje o programie. Ze względu na wyznaczony przez MPiPS termin, prosimy  
o przesłanie wstępnej deklaracji udziału w Podprogramie 2016 jak najszybciej, nie 
później jednak niż do dnia 12.01.2015 roku. Jednocześnie zapraszamy na spotkanie, na 
którym postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące tego programu dnia 
12.01.2015 o godz. 10.00 w Centrum Integracji Społecznej: Gdańsk, ul. Floriańska 3 
 

Ze względu na czas świąteczny i urlopy pracowników prosimy o kontakt głównie mailowy  
i przesyłanie deklaracji w formie skanu z podpisami, a jeżeli nie istnieje taka możliwość 
przed 29.12.2015 roku – w wersji edytowalnej, bez podpisu na adres:  
anna.kobiela-kanaan@bztrojmiasto.pl. 

 

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji także w kontakcie telefonicznym,  
tel. 516-105-329. W okresie urlopu – od 23.12 do 31.12.2015 roku kontakt może być 
utrudniony, będę jednak oddzwaniać i odsłuchiwać wiadomości min. raz dziennie. Sprawa 
jest bardzo pilna, więc proszę śmiało dzwonić. 

 

Z poważaniem 

Anna Kobiela-Kanaan 

Dyrektor Biura ZS Bank Żywności w Trójmieście 
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem 
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 
Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), 
zwanego dalej rozp. FEAD. 

 

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych 
(budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji 
w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków 
krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR. 

 

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na 
rzecz włączenia społecznego.  

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych 
(posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się  
w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego 
kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. 
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą 
przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi 
wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale 
chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. 

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej 
potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków 
towarzyszących mające na celu w szczególności: 

1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie 
społeczności lokalnych,  

2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 
osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),  

3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego.  
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Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób 
bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską. 

 

Dodatkowo, każda z OPR i OPL we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) 
zobowiązana jest: 

• dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą 
skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym 
w korzystaniu z takich działań,  

• współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze 
wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,  

• oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą 
żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców 
końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS  
w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa  
w konkretnych projektach),  

• kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS 
celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.  

 

Za wdrożenie PO PŻ w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje: 

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ),  
2. Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP),  
3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucja Desygnująca (ID),  
4. Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC),  
5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).  

 

Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. 
Federacja Polskich Banków Żywności jest jedną z trzech organizacji partnerskich  
o zasięgu ogólnopolskim (OPO) realizujących program. Żywność jest przekazywana  
do konkretnych Banków Żywności w regionach, w tym Banku Żywności w Trójmieście 
(OPR – organizacje partnerskie regionalne). Bank rozdziela żywność pomiędzy włączone 
w program organizacje partnerskie lokalne (OPL), które dystrybuują żywność 
bezpośrednio do potrzebujących. Organizacją taką może być organizacja pozarządowa 
działająca na danym obszarze spełniająca określone kryteria, a jeśli brak takiej organizacji 
– rolę OPL może przejąć ośrodek pomocy społecznej (OPS). 
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Jaka organizacja może dystrybuować żywność? 

 

Organizacje chcące przekazywać żywność w formie paczek lub posiłków do najbardziej 
potrzebujących muszą: 

1) być organizacją niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której jednym z zadań 
statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej 
potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku  
do społeczeństwa, 

2) posiadać zaplecze techniczne: pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie 
telefonu i komputera,  

3) zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie – w dystrybucji 
żywności do najuboższych lub realizacji projektów unijnych (mogą to być wolontariusze, 
członkowie stowarzyszenia, pracownicy), 

4) posiadać pomieszczenia magazynowe (suche, czyste i zamknięte), umożliwiające 
przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta, na 
cały okres trwania Podprogramu – w tym odpowiednio duże do ilości obsługiwanych osób 
chłodnie, lodówki, 

5) prowadzić ewidencję magazynową, dokumentację i sprawozdawczość zgodnie  
z wytycznymi i załącznikami, których wzory (Podprogram 2015) dostępne są pod adresem: 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-
europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015 

6) Prowadzić nieodpłatnie działania w ramach środków towarzyszących mające na celu:  

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności 
lokalnych, w szczególności (zajęcia aktywizujące, grupy wsparcia), 

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych 
(utrzymanie higieny, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne), 

- lub inne działania dostosowane do potrzeb wspieranych osób. 

7) Współpracować z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie kwalifikowania osób  
do pomocy oraz innych działań (m.in. informacyjnych, szkoleniowych) świadczonych na 
rzecz wspieranych osób. 
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Dla kogo przeznaczona jest pomoc? 

 

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby najbardziej potrzebujące spełniające kryterium 
dochodowe – do 150% kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania  
z pomocy społecznej: 

- dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 951 zł (634 zł x 150%), 

- dla osoby w rodzinie – maksymalnie 771 zł (514 zł x 150%) 

Wsparcie wydawane jest na podstawie skierowania wystawionego przez OPS  
– zał. nr 5 lub wypełnionego oświadczenia – zał. nr 6 – w przypadku osób bezdomnych. 

Każde wydanie żywności musi być potwierdzone podpisem osoby odbierającej  
na stosownym załączniku (zał. nr 2 lub 3).  

Nie ma możliwości wydania żywności osobie nie posiadającej odpowiedniego skierowania, 
nawet gdy jesteśmy pewni, że potrzebuje ona tego rodzaju wsparcia! 

 

Kiedy rozpocznie się dystrybucja żywności w Podprogramie 2016? 

Terminy nie są jeszcze znane. Zakłada się jednak, że realizacja programu rozpocznie się 
w okolicy maja 2016 roku i będzie trwała 12 m-cy. 

 

 

Co dostaną potrzebujący w Podprogramie 2016? 

 

W Podprogramie 2016 dystrybuowanych będzie 14 rodzajów produktów z sześciu grup 
towarowych. Są one szczegółowo wymienione w tabeli na kolejnej stronie. Całość zestawu 
artykułów spożywczych na jedną osobę to 70,45 kg. Ta ilość żywności musi być 
rozdzielona na min. 5 paczek. W praktyce staramy się rozbijać ta ilość na więcej paczek. 
Wiele organizacji przekazuje potrzebującym raz na miesiąc paczki o wadze średnio  
od 6 do 10 kg. Każda paczka składa się z min. 6 rodzajów artykułów z co najmniej 3 grup 
towarowych, co zapewnia różnorodność produktów w jednej paczce. 
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Produkty do dystrybucji w Podprogramie 2016

LP.

1 2 3 4 5 6

1 Makaron z pszenicy durum 0,5 12 6,00

2 Ryż 1 6 6,00

3 Herbatniki 0,2 12 4,80

artykuły skrobiowe ogółem 16,80 23,85

4 Mleko UHT 1 12 12,00

5 0,4 12 2,40

artykuły mleczne ogółem 14,40 20,44

6 Groszek z marchewką 0,4 12 4,80

7 Fasola biała konserwowa 0,4 12 4,80

8 Koncentrat pomidorowy 0,16 18 2,88

9 Powidła śliwkowe 0,29 12 3,48

15,96 22,65

10 Gulasz wieprzowy z warzywami 0,85 5 4,25

11 Filet z makreli w oleju 0,17 24 4,08

12 szynka drobiowa 0,11 36 3,96

artykuły mięsne ogółem 12,29 17,44

13 cukier biały 1 6 6,00

cukier ogółem 6,00 8,52

14 olej rzepakowy 1 5 5,00

tłuszcze ogółem 5,00 7,10

184 70,45 100,00
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Dlaczego warto? 

 

Organizacje często nie przystępują do programu bojąc się licznych wytycznych 
nałożonych na realizatorów, nadmiaru dokumentacji, kontroli czy ewentualnych kar. 
Chcielibyśmy Państwa uspokoić i wskazać na zalety udziału w programie, do jakich należą 
przede wszystkim:  

- możliwość dostarczenia potrzebującym regularnej i różnorodnej pomocy 
żywnościowej, 

- możliwość realizacji we współpracy z Bankiem Żywności w Trójmieście warsztatów 
kulinarnych, dietetycznych i edukacji ekonomicznej (zakres warsztatów może ulec 
pewnym zmianom w kolejnym okresie), 

- stała współpraca, wsparcie informacyjne i szkoleniowe ze strony pracowników Banku 
Żywności, 

- możliwość korzystania z doświadczenia i dobrych praktyk organizacji realizujących 
Podprogram 2015. 

 

Jesteśmy przekonani, że realizacja Podprogramu 2016 będzie dla wszystkich dużo 
łatwiejsza, gdyż dokumentacja, wytyczne i procedury są nam już dobrze znane, 
posiadamy doświadczenie w realizacji obecnego Podprogramu 2015, w związku z czym 
możemy zapewnić też większe niż dotychczas wsparcie organizacyjne i szkoleniowe  
– w szczególności dla nowych organizacji, które zechcą włączyć się w program. 

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 oraz do kontaktu z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami: 

 

 

Anna Kobiela-Kanaan 

Dyrektor biura / Koordynator PO PŻ 

tel. 516 105 329 

e-mail: anna.kobiela-kanaan@bztrojmiasto.pl 
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______________________ 

(miejscowość i data) 

 

________________________________         

 

(Nazwa i adres / Pieczątka Organizacji) 

 

 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 

ul.Tysiąclecia 13A 

80-351 Gdańsk  

 

Biuro: 

Al. Gen. J.Hallera 239 

80-503 Gdańsk 

tel/fax (58) 325-24-48 

biuro@bztrojmiasto.pl 

 

 

DEKLARACJA 
 

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.12.2015 roku dotyczącego możliwości przystąpienia do 

Podprogramu 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 deklarujemy chęć 
przystąpienia do programu i dystrybucji żywności w formie  
(proszę zaznaczyć właściwe i wpisać liczbę osób): 
 

□ Paczek dla ……………… osób 

 

□ Posiłków dla ……………… osób 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

________________________________________ 

(podpis i pieczęć OPL) 


