
 

 

 

 

Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej 

➢ W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w  łącznej gramaturze ok 

50,5 kg1, w tym: 

 

1) Artykuły warzywne i owocowe2 

✓ groszek z marchewką 3,20 kg, 

✓ fasola biała 3,20 kg, 

✓ koncentrat pomidorowy 1,28 kg, 

✓ buraczki wiórki 1,05 kg, 

✓ powidła śliwkowe 1,80 kg, 

✓ sok jabłkowy klarowany 4 l 

2) Artykuły skrobiowe 

✓ makaron jajeczny 4,50kg, 

✓ makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg, 

✓ ryż biały 3,00 kg, 

✓ kasza gryczana 1,50 kg, 

✓ herbatniki maślane 0,80 kg, 

3) Artykuły mleczne  

✓ mleko UHT 7 l, 

✓ ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg, 

4) Artykuły mięsne 

✓ szynka drobiowa 2,70 kg, 

✓ pasztet wieprzowy 0,48 kg, 

✓ filet z makreli w oleju 1,53 kg, 

5) Cukier  

✓ cukier biały 4 kg, 

6) Tłuszcze 

✓ olej rzepakowy 4 l, 

7) Dania gotowe 

✓ gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg, 

 

 

➢ Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla 

osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.  

➢ Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej 

wskazanej w skierowaniu. 

➢ W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby 

żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji 

lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada 

takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań 

artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości organizacji partnerskiej. 

 
1 Wskazane ilości są wartościami minimalnymi poszczególnych artykułów spożywczych 
2 W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie 

realizacji Podprogramu 2019, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu 

rocznego  dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,4 kg).  W zestawie należy w miarę 

możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych. 


