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Podprogram 2018 

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 
trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego 
posiłku, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium 
dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej 
niż: 
•           1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
•           1056,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są 
przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach PO PŻ 2014-2020 nie ma wpływu na wysokość 
innych świadczeń z pomocy społecznej! 
 
Podwyższenie kryterium dochodowego w ramach PO PŻ 2014-2020 nie ma wpływu na wysokość 
kryterium dochodowego obowiązującego w ramach wieloletniego Programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – są to niezależne Programy! 
 
Ośrodki pomocy społecznej kwalifikują osoby najbardziej potrzebujące do udziału w  
Programie poprzez wydawanie skierowań.  
 
Kwalifikowalność osoby jest ustalana na etapie przystępowania tej osoby do danego Podprogramu. 
W związku z tym skierowanie wydane na okres trwania danego Podprogramu zachowuje ważność 
niezależnie od tymczasowej zmiany sytuacji osoby potrzebującej, jednak wyłącznie przez okres 
trwania danego Podprogramu.  
W przypadku rozpoczęcia kolejnego Podprogramu niezbędna jest ponowna weryfikacja spełniania 
przez osobę potrzebującą kryteriów kwalifikowalności do PO PŻ i wydanie skierowania. 
 
Skierowania wydają pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ustrzykach Dolnych (ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne). Na jego podstawie 
żywność wydawana jest przez -Polski Czerwony Krzyż w Ustrzykach Dolnych ul. Rynek 14  
(w terminach i miejscu ustalonym przez PCK). 


