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Kielce, 11 stycznia 2013 r. 

 

 

Agencja Rynku Rolnego, od dziesi ęciu lat, skutecznie realizuje w Polsce program 

„ Dostarczanie nadwy żek żywno ści najubo ższej ludno ści UE”  

 
W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku Rolnego 

rozstrzygnęła przetarg na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji 

charytatywnych. Przetarg został ogłoszony przez ARR w listopadzie 2012 roku  

i dotyczył dostawy artykułów spożywczych o łącznej wartości ok. 75,4 mln Euro tj.:  

ok. 309,5 mln PLN. Do ARR wpłynęły 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty złożone 

przez przedsiębiorców z innych krajów UE. Z przedsiębiorcami, którzy złożyli 

najkorzystniejsze oferty przetargowe ARR podpisze umowy na dostawy artykułów 

spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsiębiorców,  

w tym 2 z innych krajów członkowskich UE)..  

Łącznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych trafi  

ok. 100 tysięcy ton artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, w tym: artykuły 

zbożowe, mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, cukier i olej rzepakowy.  

W bieżącym roku dostawy żywności będą realizowane do ponad 140 magazynów  

4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

(FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, PCK). Żywność trafi do osób uprawnionych w całym kraju 

na pośrednictwem ok. 7 500 lokalnych organizacji charytatywnych i pożytku publicznego.  

Program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii 

Europejskiej” (PEAD) jest realizowany w Unii Europejskiej od roku 1987.  

Polska przystąpiła do Programu od 2004 roku. W ostatnich latach, Komisja Europejska 

przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie.  

W programie uczestniczy obecnie 19 państw. Polska jest trzecim państwem po Włoszech 

i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu przeznaczonego na program. Wartość 

programu w Polsce w poszczególnych latach wynosiła w 2011 roku  

– 75,4 mln Euro, w 2012 roku – 75,3 mln Euro, w 2013 roku – 76,9 mln Euro.  

Od 2012 roku program nie jest już ściśle powiązany z rozdysponowaniem nadwyżek 

towarów z zapasów interwencyjnych. Środki finansowe przeznaczane na realizację 

programu mogą być wykorzystane na zakup produktów żywnościowych na rynku. 

Obecnie głównym celem programu jest zapewnienie zbilansowanej diety osobom 

potrzebującym (artykuły z różnych grup towarowych). Zgodnie z zaleceniami Parlamentu 
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Europejskiego i Rady, wybór produktów do dystrybucji, powinien uwzględniać wartość 

odżywczą i możliwości dystrybucyjne organizacji. 

 Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach programu „Dostarczanie 

nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” są osoby, które znajdują się 

trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w artykule  

7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.: 

• ubóstwa, 

• sieroctwa, 

• bezdomności, 

• bezrobocia, 

• niepełnosprawności, 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

• przemocy w rodzinie, 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze,  

• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

• alkoholizmu lub narkomanii, 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl  

• w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym: tel. 22/ 661-72-72 

• w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190  
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