
FEAD Podprogram 2019 - sprawozdanie 
PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 był realizowany w okresie od stycznia 2020 r. do 
sierpnia 2020 r. przez  Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Szczecinie.                                                                                                       
Celem ogólnym było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej 
oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. 

W realizacji Programu 2019 uczestniczyły Zarządy Terenowe PKPS: 
 

Zarząd Powiatowy PKPS 
ul. Lipowa 8 
72-100 Goleniów 
tel. 91 418-47-92 
czynny od poniedziałku do piątku w godz.  10,00 – 14,00  

Zarząd Powiatowy PKPS 
ul. Pionierów 13 
74-300 Myślibórz 
czynny  w czwartki w godz.  9,00 – 14,00 

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS  
ul. Strzelecka 29 
74-320 Barlinek 
czynny w każdy czwartek w godz. 10,00 – 16,00 

Zarząd Miejsko–Gminny  PKPS  
ul. 700-Lecia 14 
72-200 Nowogard 
czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 10,00 – 13,00 

Zarząd Powiatowy PKPS 
ul. Plac Ratuszowy 1 
74-200 Pyrzyce 
czynny w ostatni wtorek każdego miesiąca w godz.  8,00 – 15,00 

Zarząd Miejsko – Gminny PKPS                                                                                              
ul. Wieniawskiego 13A 
76-150 Darłowo 
Tel. 94 314-67-61 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 - 15,00 

Punkt Pomocy PKPS 
Robotnicza 9/U2 
71-712 Szczecin 
tel. 797-318-277 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 – 14,00 



Wszelkie uwagi można było składać do: 

Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS 
Jagiellońska 18/2                                                                                                                      
70-362 Szczecin 
tel. 91 433-45-04, lub 514-161-064 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 – 16,00  

INFORMACJE OGÓLNE 

Każdy zgłoszony podopieczny posiadający skierowanie wydane przez MOPR/OPS/GOPS 
otrzymał paczkę żywnościową  składającą się z następujących produktów (dla 1 odbiorcy 
końcowego): 

1) Artykuły warzywne i owocowe1 

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,  



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, 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była  skierowana pomoc 
żywnościowa: 

• bezdomni, 
• niepełnosprawni, 
• migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności 

marginalizowane), 
• pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej, 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej. 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.87 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402  zł dla osoby samotnie 
gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ: 

- OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracowały z OPS w gminach w zakresie doboru 
odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych. 

- OPS-y wydawały osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub 
przekazywały organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod 
warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y brały pod uwagę fakt 
korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto 
rozpowszechniały informacje o realizacji PO PŻ i wskazywały najbliższe miejsca lub punkty 
wydawania artykułów spożywczych. 

- OPR i OPL mogły w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących 
się do przyjmowania pomocy żywnościowej Załącznik nr 5 część B do WIZ. Oświadczenie 
wraz z wypełnionym skierowaniem Załącznik nr 5 część A przekazywane były do właściwych 



OPS, który potwierdzał kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach 
Załącznik nr 5 część B przechowywane były we właściwym OPS. 

- OPR i OPL samodzielnie kwalifikowały wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na 
podstawie  oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do WIZ. 

Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana była do 
prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących 
gotowe artykuły spożywcze. 

Liczba osób objętych pomocą żywnościową 

PŁAĆ WIEK GRUPY ODBIORCÓW 
WYSOKOŚĆ 
DOCHODU 

15 lat 
lub 

poniżej 

 65 lat 
lub 

powyżej 

Pozostałe 
osoby Bezdomni Niepełnosprawni 

Migranci (w tym 
społeczności 

marginalizowane) 

Osoby z 
pozostałych 

grup 

do	100	%	
kryterium	

100%	-	
200%	

kryterium	 
Kobiety Mężczyźni 

3852 4142 2140 886 4968 523 1585 21 6277 4900	 3094	

W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do 
osób korzystających z pomocy żywnościowej, które miały na celu: 

a)  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności 
lokalnych, w szczególności: 

- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do 
wyjścia z ubóstwa, 
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z 
dziećmi, osoby samotne). 

b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób 
korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) : 

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, 
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 60  spotkania  w których wzięło udział 2856 
osób. 

Rodzaje przeprowadzonych warsztatów i ilość osób uczestniczących: 

• Warsztaty edukacji ekonomicznej – 30 spotkań, 1311 uczestników, 
• Warsztaty kulinarne – 1 spotkanie, 24 uczestników, 
• Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i 

przeciwdziałania marnotrawieniu żywności – 20 spotkań, 772 uczestników, 
• Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - 8 spotkań, 698 uczestników, 



• Inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie 
społeczne osób najbardziej potrzebujących. Wydarzenie o charakterze integracyjnym, 
w którym uczestniczą odbiorcy PO PŻ, a którego jedynym elementem jest sport – 1 
spotkanie, 51 odbiorców. 

W całym Podprogramie 2019 wydano 506,6876 ton żywności, liczba przekazanych paczek 
26.781 sztuk, liczba przekazanych posiłków 22.640 sztuk. 

COVID-19 

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, 
Instytucja Zarządzająca (MRPiPS) podjęła następujące decyzje od 12 marca 2020 roku:  

  1.Tymczasowo, do odwołania, wstrzymuje się realizację warsztatów w ramach środków 
towarzyszących.  

       2. Tymczasowo zawiesza się obowiązek prowadzenia kontroli w OPR i OPL.  

       3. Zawiesza się do odwołania obowiązek realizacji dystrybucji zgodnie z zasadą „n+1…”.  
 Wprowadzone kolejne zmiany do Wytycznych przez Instytucję Zarządzającą z dnia 21 maja 

2020 r. umożliwiły przeprowadzanie działań towarzyszących w formie zdalnej z 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, 
świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy. ZZW PKPS w Szczecinie od czerwca 2020 
r. przystąpiliśmy do realizacji warsztatów w formie zdalnej. Dla osób uczestniczących w 
warsztatach były wydawane opracowania przygotowane przez specjalistów -osoby prowadzące 
działania towarzyszące 

Zmiana Wytycznych w związku z COVID-19 
 

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak 
również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji 
Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w 
Podprogramie 2019 
 https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-wytycznych-w-zwiazku-z-covid-19 
W przypadku osób bezdomnych dopuszczono zwiększenie liczby opakowań artykułów 
spożywczych określonej w punkcie 13.2 Wytycznych odpowiednio do potrzeb tych osób. 
możliwości OPL/OPR. 
 
W zawiązku z zaostrzonym rygorem sanitarnym ZZW PKPS w Szczecinie otrzymał w ramach 
Podprogramu 2019 środki ochrony osobistej w postaci : 

 



płyn do dezynfekcji rąk 
5 l /szt. 

maseczki 
(szt.) 

rękawiczki 
(szt.) 

Przyłbice         
(szt.) 

21 3800 6000 22 

 
Środki ochrony osobistej zostały przekazane do Magazynów wydających żywność oraz dla 
osób przeprowadzających działania towarzyszące. 

 
 


