
 
 

INFORMACJA 
 

Informujemy, że w dniach 13 luty 2020 r. (czwartek) do 14 luty 2020 r. (piątek) w godz. 10.00 – 13.00  

wydawane będą artykuły żywnościowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2019. 
 

Przypominamy, że: 

Pomoc w ramach POPŻ 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 życiowej (określonej 

przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej,  tj.: 

 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 

 1 056 PLN dla osoby w rodzinie 
 

W trakcie trwania programu POPŻ Podprogram 2019 (grudzień 2019 – lipiec 2020) osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze w łącznej 

gramaturze ok. 50 kg, w tym: 
 

 
1) Artykuły warzywne i owocowe 

− groszek z marchewką 3,20 kg  

− fasola biała 3,20 kg 

− koncentrat pomidorowy 1,12 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 

− szynka wieprzowa mielona 1,80 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. 

 


