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DPS.VIII.7111.9.8.2020.AL 

     
Organizacje Partnerskie  
Ogólnopolskie 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

 
 
Szanowni Państwo, 

 

w związku ze zgłaszanymi przez Państwa organizacje trudnościami w dystrybucji 

żywności, spowodowanymi koniecznością dostosowania się do zaleceń Prezesa Rady 

Ministrów wprowadzających kolejne ograniczenia dotyczące zgromadzeń, uprzejmie 

informuję, że w opinii Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 wydane zalecenia nie dotyczą dystrybucji i odbioru żywności z programów 

pomocowych przez osoby potrzebujące.   

Zgodnie z ww. zaleceniami (źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus), do dnia 11 

kwietnia 2020 r. nie można się swobodnie przemieszczać, z wyjątkiem realizacji działań 

służących celom bytowym, zdrowotnym i zawodowym. Obostrzenie w zakresie zgromadzeń 

nie dotyczy więc: 

• dojazdu do i z pracy (dotyczy to również prowadzenia działalności gospodarczej), 

• wolontariatu (na rzecz walki z koronawirusem, poprzez pomaganie potrzebującym 

przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu), 

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (zrobienie  niezbędnych 

zakupów, wykupienie medykamentów, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi osobami  

i zwierzętami). 

Działania Państwa organizacji, z uwagi na bardzo ważny charakter świadczonej pomocy 

oraz fakt, że dotyczą one zaspakajania podstawowych potrzeb beneficjentów Programu,  
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Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

w opinii IZ POPŻ nie podlegają obostrzeniom wydanym przez Pana Premiera. Ich wydanie nie 

powinno uniemożliwiać prowadzenia przez Państwa dalszej dystrybucji żywności.   

Zdaję sobie sprawę, że dodatkowe obostrzenia zapewne przysporzą wszystkim 

organizacjom wydającym żywność kolejnych trudności i wymagać będą od nich dodatkowej 

pracy. Mam nadzieję jednak, że wprowadzicie  Państwo rozwiązania, które pozwolą na 

kontunuowanie wydawania żywności, na przykład poprzez wydłużenie czasu wydawania 

żywności w OPL/OPR,  aby ograniczyć gromadzenie się o jednej porze wielu osób, lub też 

wprowadzenie powiadomień sms o wyznaczonej porze odbioru.   

Zwracam także uwagę na możliwość zaangażowania i udziału  służb  w bezpośrednim 

dowozie do osób potrzebujących, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, np. osób 

starszych , chorych czy niepełnosprawnych.   

Liczę na Państwa inicjatywę i mam nadzieję, że w tych jakże trudnych dla wszystkich 

czasach znajdziecie Państwo rozwiązania dostosowane do lokalnych możliwości, aby nadal 

nieść tak ważną i doniosłą pomoc.  

Z poważaniem 

Iwona Michałek 

/dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 

Otrzymuj ą: 

1. Pani Dorota Małecka 
Dyrektor Generalny 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
 

2. Pani Ewa Kuruliszwili 
Sekretarz Generalny  
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
 

3. Pan Marek Borowski 
Prezes Zarządu Federacji 
Polskich Banków Żywności 
 

4. Ks. Marcin I życki 
Dyrektor Caritas Polska  


