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MIESIĘCZNE  KRYTERIUM  PODZIAŁU  ŻYWNOŚCI  UNIJNEJ  Z  PROGRAMU 
PEAD 2013 NA OSOBĘ

mleko…………………………………  od 2 l  do 5 l
mąka………………………………….  od 1 kg do 2 kg
makaron świderki………………… . od 1 kg do 2 kg
cukier………………………………… od 1 kg do 2 kg
ser podpuszczkowy ……………….od 1 kostki do 2 kostek
ser topiony……………………………od 1 kostki do 10 kostek
dżem………………………………….. od 1 słoiczka do 5 słoiczków
herbatniki……………………………. od 1 opakowania do 10 op.
płatki kukurydziane………………… od 0,50 kg do 2 kg
groszek z marchewką……………….od 1 do 3 puszek
kasza gryczana……………………….od 0,5 do 1 kg
klopsy w sosie pomidorowym…….od 1 do 2 puszek
koncentrat pomidorowy……………od 1 do 10 puszek
mielonka wieprzowa…………………od 1 do 4 puszek
olej rzepakowy……………………….. 1 butelka
ryż biały………………………………..od 1 do 2 kg

Zgodnie  z  zaleceniami  MIPS beneficjent  powinien  otrzymać rocznie  ok.  60 kg artykułów 
spożywczych dostarczanych w ramach programu, jak również otrzymać co najmniej  50% 
otrzymywanych artykułów (w roku 2013 nie mniej niż 8 artykułów).

Artykuły  te  są  przekazywane  nieodpłatnie  osobom  najuboższym  spełniającym  kryteria 
określone w:

-  art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 
z  póź.  zmianami):  „  Prawo  do  świadczeń  z  pomocy  społecznej,  jeżeli  umowy 
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

-  osobom  posiadającym  obywatelstwo  polskie  mającym  miejsce  zamieszkania 
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-  cudzoziemcom  mającym  miejsce  zamieszkania  i  przebywającym  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  posiadającym  zezwolenie  na  osiedlenie  się,  zgodę  na  pobyt 
tolerowany lub status uchodźcy nadany Rzeczypospolitej Polskiej;

-   obywatelom  państw  członkowskich   Unii  Europejskiej   lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego,  przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  którzy  uzyskali 
zezwolenie na pobyt oraz w:



-  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 
z póź. zmianami)  z powodów:

-   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

-  kryterium  dochodowe:  osoba  samotna  813,00  zł/netto  (art.5)  a  na  jednego  członka 
w rodzinie 684,00 zł/netto

Organizacje mogę udzielić pomoc w szczególnie uzasadnionych sytuacjach tj. alkoholizm, 
wysokie wydatki na leczenie, nawet gdy kryterium dochodowe jest przekroczone.
Artykuły  spożywcze,  dostarczane  w  ramach  programu  PEAD,  rozdzielane  są  za 
pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas, Stowarzyszeń,  jak również artykuły trafiają 
do  Placówek.

Rozdzielając żywność Caritas Diecezjalne uwzględniają liczbę osób objętych pomocą przez 
daną placówkę. 
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