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„Pomoc żywnościowa” 

 

Jednym z wielu mechanizmów administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego jest 

program „ Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Głównym 

celem działania jest poprawa bytu osób najuboższych poprzez dostarczanie im gotowych 

artykułów spożywczych. Program w UE realizowany jest od roku 1987, Polska przystąpiła do 

programu w roku 2004 a w chwili obecnej jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków 

finansowych na realizację programu. Wyższą kwotę niż dla Polski Komisja Europejska przyznała 

tylko Włochom. Wśród gotowych artykułów spożywczych planowanych do dostarczenia w roku 

2011 znajdują się m.in. ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, masło ekstra, 

mąka pszenna, makaron świderki, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, herbatniki, 

ryż biały, makaron z gulaszem w sumie ok. 134 tyś. ton to jest ok. 4% więcej niż w roku 2010. 

W bezpośredniej realizacji mechanizmu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności 

Unii Europejskiej" mogą uczestniczyć wyłącznie uprawnione organizacje charytatywne. W 2011 

roku artykuły spożywcze są dystrybuowane przez 3 organizacje charytatywne: 

• Federację Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie,  

• Caritas Polska z siedzibą w Warszawie,  

• Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.  

Gotowe artykuły spożywcze dostarczone do organizacji charytatywnych są bezpośrednio 

dystrybuowane do osób najuboższych lub przekazywane do dalszej dystrybucji za pośrednictwem 

innych jednostek. 

Artykuły spożywcze przekazywane są nieodpłatnie osobom najuboższym spełniającym 

kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.) Pomoc przeznaczone jest dla osób spełniających 

odpowiednie kryteria dochodowe oraz tych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z 

powodów opisanych w ww. przepisach.  

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Oddziale Terenowym 

Agencji Rynku Rolnego w Krakowie przy ul. Mogilskiej 104, oraz pod numerem tel.: (12) 424-09-

40, 424-09-62 w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym tel.: (22) 661-72-72, na stronie 

internetowej www.arr.gov.pl a także w organizacjach charytatywnych. 

 

 



       11.02.2011r. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zbliża się koniec roku kwotowego. 

 
 

Rok kwotowy 2010/2011 powoli dobiega końca. W okresie od 1 kwietnia do 14 

maja 2011 r. dostawcy bezpośredni mają obowiązek złożyć w Oddziale Terenowym 

Agencji Rynku Rolnego informację roczną o ilości wyprodukowanego i wprowadzonego do 

obrotu mleka lub przetworów mlecznych. Rozliczenie obejmuje okres od 01.04.2010 r. do 

31.03.2011 r. Informację roczną o ilości wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu 

mleka i jego przetworów należy wypełnić na podstawie miesięcznych rejestrów, które 

każdy producent powinien przechowywać w swoim gospodarstwie, przez co najmniej trzy 

lata od końca roku, w którym zostały sporządzone. 

 

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2011 r. dostawcy będą mogli składać wnioski 

o przydział dodatkowej kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej. O 

przyznanie dodatkowego limitu mogą starać się ci producenci, którzy przekroczyli 

posiadaną kwotę indywidualną, o co najmniej 500 kg. 

 

Wszelkie informacje dotyczące mechanizmu „Kwotowanie Produkcji Mleka” 

można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego  

w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów (12) 

424-09-45, 424-09-62 oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72. 

 

 


