
 
 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 jest to program 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie osób i rodzin 

najbardziej potrzebujących. Pomoc realizowana jest poprzez przekazywanie nieodpłatnych 

paczek żywnościowych lub posiłków.  
 

Do udziału w Podprogramie 2016 uprawnione są: 

a) osoby/rodziny, korzystające z pomocy społecznej; 

b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria 

określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w szczególności z 

powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 

lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej 

lub ekologicznej oraz posiadające dochód nie przekraczający 150% odpowiedniego kryterium 

dochodowego; tj. osoba samotnie gospodarująca /634 zł x 150 % = 951 zł/ i osoba w rodzinie /514 

zł x 150 % =771 zł/. Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto 

wszystkich członków rodziny.. 

 

Jakie produkty spożywcze można otrzymać? 
Osoby potrzebujące otrzymują m.in. artykuły: 

• Skrobiowe (np. makarony, ryże) 

• Mleczne (np. sery, mleko) 

• Warzywne i owocowe (np. dżemy, koncentrat pomidorowy, fasola) 

• Mięsne (np. gulasz, szynka, pasztet) 

• Olej, cukier, herbatniki itp. 

Paczka to minimum kilka (co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych 

wydanych jednorazowo z 16 artykułów składających się na zestaw roczny dla każdej osoby 

potrzebującej. Wartość zestawu rocznego to ok. 228 zł.  

 

Na czym polegają działania towarzyszące? 
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących: 

• przygotowywania posiłków, 

• dietetyki oraz zdrowego odżywiania, 

• sprawnego zarządzania budżetem domowym, 

• zapobiegania marnowaniu żywności.  

 

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 

zł w przypadku osoby w rodzinie 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:  



- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 

przepisach; 

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody 

wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu 

dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

Do dochodu wlicza się m.in.  

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, 

- wynagrodzenia za pracę dorywczą, 

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych, 

- renty, 

- emerytury, 

- alimenty, 

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań 

administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, 

- zasiłki dla bezrobotnych, 

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

- dochody z gospodarstwa rolnego, 

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), 

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy), 

- dodatek mieszkaniowy, 

- dodatek energetyczny. 

Do dochodu nie wlicza się: 

- świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”, 

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego, 

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne), 

- wartości świadczenia w naturze, 

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, 

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz. U. poz. 693);  

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.



 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

Podprogram 2016, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki 

Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego. 

Źródło: http://www.mrpips.gov.pl/ 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 25 października w godz. 9.00 do 

16.00 odbędzie się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowanego w ramach Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (Program FEAD)


