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Zmiany do wytycznych Instytucji Zarządzającej (MPiPS) 

dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Potrzebującym 

w Podprogramie 2015 - z dnia 17 grudnia 2014 roku

W wytycznych wprowadza się następujące zmiany:

1. w części II. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących

pkt 6 ppkt 6.7. wprowadza się właściwy podział na tirety:

„6.7. Zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji 

dotyczącej:

-  finansowania PO PŻ ze środków UE, poprzez umieszczenie co najmniej 

jednego plakatu (minimalny format A3) z symbolem UE, pełną nazwą 

Funduszu i Programu Operacyjnego oraz logo MPiPS, w sposób określony 

w Wytycznych Instytucji Zarządzającej, wymienionych w cz. XII,

-  kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia 

pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2015 (określonych w cz. II. 

pkt 11-12 niniejszych wytycznych),

-  zasad przekazywania artykułów spożywczych (określonych w cz. II. pkt 

13 niniejszych wytycznych),

-  możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, 

dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację do organu 

wyższego stopnia tej organizacji lub do ogólnopolskiej/ponadregionalnej



organizacji partnerskiej, z którą ta organizacja podpisała umowę, albo do 

Instytucji Zarządzającej -  Ministra Pracy i Polityki Społecznej.”

2. w części III. Zasady realizacji środków towarzyszących:

1) w pkt 3. Minimalne standardy w zakresie środków towarzyszących dla 

organizacji partnerskiej regionalnej (OPR) ppkt 3.20 -  wprowadza się tiret 

pierwszy w nowym brzmieniu:

„3.20. Zapewnienie ogólnodostępnej informacji dotyczącej:

-  finansowania PO PŻ 2014-2020 ze środków UE, w miejscu realizacji 

działania, poprzez umieszczenie co najmniej jednego plakatu (minimalny 

format A3) z symbolem UE, pełną nazwą Funduszu i Programu 

Operacyjnego oraz logo MPiPS, w sposób określony w Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej wymienionych w cz. XII,”

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Standardy, o których mowa w pkt 3.8 - 3.21, skierowane są do OPR, które 

realizują działania towarzyszące.”

3. w części XI. Sprawozdawczość w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdawczość organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim  

lub ponadregionalnym

Sprawozdawczość obejmować będzie składane przez OPO w IP sprawozdania 

dołączane do wniosku o płatność, o których mowa w pkt. VII.”

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku

Niniejsze wytyczne stosuje się od dnia 12 stycznia 2015 roku.


