
 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA –PODPROGRAM 2020 
 

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUPOMOCY NAJBARDZIEJ POTREZBUJACYCH 
 
 
 Stowarzyszenie „Tarnobrzeski Bank Żywności” w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że rozpoczęło nabór 
Wniosków Weryfikacyjnych  na  Podprogram 2020 od organizacji i Stowarzyszeń chcących uczestniczyć w 
Programie Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –Podprogram 2020. 
We Wniosku Weryfikacyjnym prosimy o wykazanie wszystkich informacji wynikających  z Wytycznych MRPiPS. 
Wniosek powinien być złożony przed podpisaniem umowy.  
 
W załączeniu przesyłamy wniosek weryfikacyjny z prośbą o wypełnienie, podpisanie przez uprawnione osoby 
(zgodnie z reprezentacja w KRS).  
Wypełnione wnioski proszę odesłać na nasz adres celem weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia 
w terminie do 20.10.2020r (o decyzji Zarządu zostaniecie Państwo poinformowani). 
 
Równocześnie zgodnie z Wytycznymi MRPiPS z dnia 11.05.2020r i zmianami z dn. 15.09.2020 (dostępne na 
stronie internetowej MRPiPS) prosimy o podanie informacji o ilości osób uprawnionych do otrzymania pomocy 
oraz z jakich warsztatów w ramach Działań Towarzyszących (ekonomiczne, niemarnowania żywności, zdrowego 
stylu życia i odżywiania) będą korzystać osoby uprawnione.(Proszę podać nazwę warsztatu i terminy).  
W warsztatach powinno wziąć udział 10% beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej.  
Działania Towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków  bezpieczeństwa 
zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb. 
W związku  z korona wirusem na stronie internetowej MRPiPS znajdują się załączniki dotyczące postępowania w 
warunkach zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.  
Prowadząc dystrybucję żywności prosimy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb 
sanitarnych. (W ramach możliwości Bank Żywności zapewni środki ochrony osobistej)  
 
Ponadto na stronie MRPiPS w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO i koniecznością zmiany 
podstawy prawnej dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych, umieszczono załączniki do 
Wytycznych na Podprogram 2020. 
 
O wszelkich zmianach  organizacyjnych odnośnie realizacji dystrybucji żywności w ramach POPŻ Podprogram 
2020 poinformujemy w późniejszym terminie.  
 
We wszystkich sprawach prosimy się kontaktować telefonicznie (15-822 40 -05), e-mailowo 
(bz.tarnobrzeg@bankizywnosci.pl) lub osobiście w biurze Banku, ul. Sienkiewicza 145, Tarnobrzeg  
Przypominamy o obowiązku zamieszczania na Państwa stronach internetowych informacji o Programie POPŻ 

Podprogram 2019 i 2020 
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