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Załącznik Nr 2 do wytycznych

Ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015
1
1. Imię i nazwisko ……………………………………
Liczba osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy 2 …………………………………..

1.
2.
3.
4.

Ogółem ilość
artykułów 3 [kg]

Ogółem liczba paczek (szt.)

2. Imię i nazwisko1 ……………………………………
Liczba osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy2……………………………..
Wypełnić zgodnie z listą osób zakwalifikowanych
Liczba osób z uwzględnieniem osoby odbierającej artykuły spożywcze
3
Dla szacunkowego określenia masy netto paczki żywnościowej przyjmuje się, że 1 litr produktu odpowiada 1 kilogramowi produktu
1
2

olej rzepakowy (l)

cukier biały (kg)

klopsiki w sosie
własnym (kg)

mielonka
wieprzowa (kg)

Sok jabłkowy (l)

dżem
truskawkowy (kg)

koncentrat
pomidorowy (kg)

groszek z
marchewką (kg)

Ser topiony (Kg)

ser
podpuszczkowy
dojrzewający (kg)

mleko UHT (l)

Kawa zbożowa
instant (kg)

płatki
kukurydziane
(kg)

herbatniki (kg)

kasza jęczmienna
(kg)

ryż biały
(kg)

Lp.

Data
wydania
[dd/mm/
rrrr]

makaron świderki
(kg)

Ilości poszczególnych artykułów spożywczych
Liczba
wydanych
paczek

Podpis osoby
odbierającej
artykuły
spożywcze
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olej rzepakowy (l)

cukier biały (kg)

klopsiki w sosie
własnym (kg)

mielonka
wieprzowa (kg)

Sok jabłkowy (l)

dżem
truskawkowy (kg)

koncentrat
pomidorowy (kg)

groszek z
marchewką (kg)

Ser topiony (Kg)

ser
podpuszczkowy
dojrzewający (kg)

mleko UHT (l)

Kawa zbożowa
instant (kg)

płatki
kukurydziane
(kg)

herbatniki (kg)

kasza jęczmienna
(kg)

ryż biały
(kg)

Lp.

Data
wydania
[dd/mm/
rrrr]

makaron świderki
(kg)

Ilości poszczególnych artykułów spożywczych
Liczba
wydanych
paczek

1.
2.
3.
4.

Ogółem ilość
artykułów 4 [kg]

Ogółem liczba paczek (szt.)

Łączna liczba osób objętych pomocą w formie paczek żywnościowych ……………….…
Łączna Liczba wydanych paczek żywnościowych (szt.) ……………….….
Ilości i rodzaje artykułów spożywczych wydanych osobom najbardziej potrzebującym pochodzących z innych źródeł np. zbiórek żywnościowych
(kg)……………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Podpis przedstawiciela organizacji partnerskiej regionalnej/lokalnej 5 wydającego artykuły spożywcze w ramach PO PŻ
data ……………………………………………… podpis i pieczęć …………………………………………………………………..
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Dla szacunkowego określenia masy netto paczki żywnościowej przyjmuje się, że 1 litr produktu odpowiada 1 kilogramowi produktu
Niepotrzebne skreślić

Podpis osoby
odbierającej
artykuły
spożywcze

