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KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie realizacji programu nieodp∏atnego przekazania ˝ywnoÊci z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r.
na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej i organizacji pozarzàdowych

wykonujàcych zadania z zakresu pomocy ˝ywnoÊciowej

Na podstawie art. 4b ust. 4 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z póên. zm.1)) og∏asza si´ in-

formacj´ o realizacji programu nieodp∏atnego przeka-
zania ˝ywnoÊci z zapasów Agencji Rynku Rolnego
w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych po-
mocy spo∏ecznej i organizacji pozarzàdowych wyko-
nujàcych zadania z zakresu pomocy ˝ywnoÊciowej,
stanowiàcà za∏àcznik do komunikatu.

Prezes Agencji Rynku Rolnego: Z. Izdebski

————————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.
Nr 29, poz. 320, Nr 81, poz. 875 i Nr 129, poz. 1446, z 2002 r.
Nr 127, poz. 1085 i Nr 240 poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 40.

Za∏àcznik do komunikatu Prezesa Agencji Rynku
Rolnego z dnia 18 marca 2004 r. (poz. 254)

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU NIEODP¸ATNEGO PRZEKAZANIA ˚YWNOÂCI Z ZAPASÓW
AGENCJI RYNKU ROLNEGO W 2003 R. NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POMOCY SPO¸ECZNEJ I ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH WYKONUJÑCYCH ZADANIA

Z ZAKRESU POMOCY ˚YWNOÂCIOWEJ

Rada Ministrów uchwa∏à nr 167 z dnia 1 lipca
2003 r. w sprawie nieodp∏atnego przekazania ˝ywno-
Êci z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na po-
trzeby jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej
i organizacji pozarzàdowych wykonujàcych zadania
z zakresu pomocy spo∏ecznej (M. P. Nr 39, poz. 574)
przyj´∏a „Program nieodp∏atnego przekazania ˝ywno-
Êci z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na po-
trzeby jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej
i organizacji pozarzàdowych wykonujàcych zadania
z zakresu pomocy spo∏ecznej”.

Zapisy ww. „Programu” zobowiàza∏y Agencj´
Rynku Rolnego do przekazania 15 tys. ton pó∏tusz wie-
przowych pochodzàcych z zapasów ARR o wartoÊci
ewidencyjnej 76,5 mln z∏ do przetworzenia na gotowe
produkty ˝ywnoÊciowe w zak∏adach przetwórczych,
wybranych w drodze przetargu, i przekazania tych
produktów do wskazanych miejsc dostawy.

„Program” przewidywa∏, ˝e gotowe produkty ˝yw-
noÊciowe uzyskane po przetworzeniu pó∏tusz wieprzo-
wych przeznaczone zostanà dla:
— placówek opiekuƒczo-wychowawczych,
— domów pomocy spo∏ecznej,
— oÊrodków wsparcia,
— sto∏ówek i jad∏odajni dla ubogich,
— schronisk i noclegowni dla bezdomnych
— oÊrodków pomocy spo∏ecznej,
— sto∏ówek szkolnych.

Realizujàc postanowienia ww. uchwa∏y, Agencja
og∏osi∏a dwa przetargi otwarte na wybór przedsi´bior-
ców, którzy dokonajà zakupu i przetworzenia 15 tys. ton
pó∏tusz wieprzowych na produkty gotowe. W warun-
kach przetargu okreÊlono, ˝e zap∏ata nale˝noÊci za ode-
brane pó∏tusze nastàpi w formie kompensaty nale˝no-
Êci za wyprodukowane i dostarczone produkty gotowe.
¸àczna wartoÊç brutto dostarczonych gotowych pro-
duktów nie powinna byç ni˝sza ni˝ wartoÊç brutto pó∏-
tusz wieprzowych zakupionych przez przedsi´biorców.

¸àcznie w wyniku og∏oszonych dwóch przetargów
podpisane zosta∏y umowy mi´dzy oddzia∏ami tereno-
wymi Agencji Rynku Rolnego a przedsi´biorcami wybra-
nymi w drodze przetargu na ogólnà iloÊç zakupu
13,5 tys. ton pó∏tusz i dostaw´ oko∏o 5,5 tys. ton goto-
wych produktów ̋ ywnoÊciowych w postaci konserw ste-
rylizowanych w nast´pujàcych asortymentach: pasztet
mazowiecki 380 g, konserwa tyrolska 300 g, luncheon 
meat 300 g, wieprzowina w sosie domowym 850 g.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
wskaza∏ Federacj´ Polskich Banków ˚ywnoÊci jako or-
ganizacj´ pozarzàdowà realizujàcà program pomocy
˝ywnoÊciowej, z którà Agencja Rynku Rolnego zawar-
∏a umow´ na przekazanie ww. iloÊci gotowych produk-
tów do magazynów wskazanych przez Federacj´
w ka˝dym województwie.

Do dnia 22 listopada 2003 r. w ramach programu
pomocy ˝ywnoÊciowej wydano z ch∏odni ca∏à iloÊç
pó∏tusz obj´tych umowami, tj. 13,5 tys. ton, o warto-
Êci 60,6 mln z∏.
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Do dnia 10 grudnia 2003 r. dostarczono do maga-
zynów ca∏à iloÊç gotowych produktów ˝ywnoÊcio-
wych, wynikajàcà z zawartych umów, tj. 5 507 403 kg,
o wartoÊci 60,6 mln z∏.

Federacja Polskich Banków ˚ywnoÊci z∏o˝y∏a spra-
wozdanie koƒcowe z realizacji programu Ministrowi
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, który po zaak-
ceptowaniu sprawozdania przekaza∏ je Prezesowi
Agencji Rynku Rolnego.

Programem pomocy ˝ywnoÊciowej zosta∏o obj´-
tych ogó∏em 3 417 913 podopiecznych, dla których
dystrybucj´ gotowych produktów ˝ywnoÊciowych
prowadzi∏o 8 609 organizacji pomocy spo∏ecznej i or-
ganizacji pozarzàdowych.

Informacj´ o podziale gotowych produktów, liczb´
obj´tych osób oraz organizacji wed∏ug województw
przedstawia poni˝sza tabela:

Tabela.

Realizacja programu pomocy ˝ywnoÊciowej wed∏ug województw

Lp. Województwo

IloÊç przekazanych
gotowych
produktów

˝ywnoÊciowych (kg)

¸àczna liczba
podopiecznych

obj´tych pomocà
˝ywnoÊciowà

Liczba podmiotów
uczestniczàcych

w dystrybucji
˝ywnoÊci

Razem 5 507 403 3 417 913 8 609

1 mazowieckie 1 020 509 293 392 1 089

2 ma∏opolskie 247 641 205 055 693

3 warmiƒsko-mazurskie 607 490 399 909 790

4 podlaskie 269 695 107 959 257

5 kujawsko-pomorskie 472 815 287 113 192

6 wielkopolskie 497 901 191 372 947

7 ∏ódzkie 235 677 186 383 561

8 zachodniopomorskie 158 986 124 564 173

9 dolnoÊlàskie 255 587 176 213 406

10 Êlàskie 355 272 248 537 646

11 podkarpackie 273 256 248 028 266

12 lubelskie 332 051 288 594 402

13 pomorskie 237 238 254 524 1 021

14 lubuskie 121 818 107 029 368

15 Êwi´tokrzyskie 256 828 206 912 379

16 opolskie 164 639 92 329 419
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