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APEL O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY 
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

 
 
 
 
 
Panie Premierze, 
 
 
Ponownie zwracamy się z apelem o zdecydowaną reakcję i pilne podjęcie działań 

w celu zapewnienia adekwatnego budżetu dla pomocy żywnościowej w UE, którego 

planowana redukcja stanowi duże zagrożenie dla pomocy żywnościowej kierowanej 

do najuboższych obywateli w Polsce. Istnieją już legislacyjne ramy przedstawione 

przez Komisję Europejską, które potwierdzają ogromne zmniejszenie wielkości 

pomocy żywnościowej w Polsce jak i całej Unii Europejskiej.  

 

W najbliższym czasie spotka się Pan z razem z innymi reprezentantami rządów 

krajów członkowskich UE dyskutując alokację budżetu wieloletnich ram finansowych 



 
Unii Europejskiej. W ramach finansowych na lata 2014-2020 zaplanowano 

powstanie nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

który zastąpi obecny europejski program pomocy żywnościowej (PEAD). Na działania 

nowego Funduszu Pomocy Komisja Europejska zaplanowała budżet o ok. 30% 

mniejszy niż na dotychczasowy program pomocy żywnościowej PEAD. Ponadto 

wspomniany Fundusz zakłada również pomoc w innych niż żywność formach (takich 

jak pomoc rzeczowa, czy działania na rzecz integracji społecznej) co zapewne 

przyciągnie do uczestnictwa w Funduszu więcej państw członkowskich UE.  

Dodatkowo ostatnie informacje płynące z UE pokazują, że ostateczna propozycja 

budżetu Van Rompuya na lata 2014-2020 zakłada kolejną redukcję środków 

przeznaczonych na pomoc najuboższych o kolejne 16% (z 2,5 mld euro na 2,1 mld 

euro). Federacja Polskich Banków apeluje o zwiększenie środków przynajmniej 

do poziomu obecnie realizowanego programu pomocy żywnościowej.  

 

Mamy obecnie sytuację, gdzie liczba osób ubogich i wykluczonych społecznie 

w Polsce i UE rośnie. Sytuację, w której wzrośnie również liczba państw 

członkowskich Unii, biorących udział w planowanym funduszu pomocowym. 

Jesteśmy w okresie,  w którym unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie 

– „Europa 2020” zakłada zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln 

osób. A jednocześnie w tym samym czasie zamyka się dotychczasowy program 

pomocy żywnościowej PEAD a na jego miejsce powołuje nowy o prawie połowę 

mniejszy! Jeśli weźmiemy pod uwagę alokacje finansowe obecnego Europejskiego 

Programu Pomocy Żywnościowej PEAD (0,5 mld € w roku 2012 i na rok 2013; średnio 

3,5 mld € na okres 7 lat) oraz wiedząc, że zapotrzebowanie od państw 

członkowskich jest jeszcze większe osiągając 0,68 mld € na rok 2013 (tj. średnio 4,5 

mld € na okres 7 lat), budżet, który został zaproponowany przez Van Rompuya 

(2,1 mld € na lata 2014-2020) wydaje się od samego początku absolutnie 

niewystarczający.  

 

Szacujemy, że w wyniku zmian i cięć budżetu skala przekazywanej pomocy 

zmniejszy się do 30-40% aktualnie  przekazywanej pomocy najuboższym! 

 

Jest sprawą absolutnie nie do przyjęcia, aby umożliwić tak brutalne ograniczenia 

niezbędnego programu pomocy żywnościowej. Takie zmniejszenie wielkości 

pomocy będzie miało drastyczne konsekwencje dla sytuacji najbiedniejszych 



 
obywateli Polski oraz UE. Ostateczna wielkość tego funduszu będzie prawdziwym 

sprawdzianem solidarności UE - jednej z fundamentalnych wartości Unii 

Europejskiej. Liczymy, że Polska z Pana pomocą i zaangażowaniem zadba o losy 

najuboższych. To jest ostatni moment na zabezpieczenia sytuacji najuboższych 

obywateli Polski przed ostatecznymi decyzjami na szczeblu Rady Unii Europejskiej. 

Do niniejszego listu załączamy nasz pisemny apel do Pana z czerwca 2012 roku w tej 

sprawie, gdzie przedstawiliśmy szerszy kontekst obecnych zmian i wartość programu 

pomocy żywnościowej.  

 

 

Panie Premierze, proszę nie zapominać o Polakach znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji względem reszty społeczeństwa. Zwracamy się 

z pilnym apelem o przeciwstawienie się polityce ograniczania środków na pomoc 

tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Apelujemy o ustalenie na forum 

europejskim stosownego, wysokiego priorytetu dla europejskiej pomocy 

żywnościowej.  Pamiętajmy - żywność jest podstawą egzystencji każdego 

człowieka. Potrzebujemy funduszu pomocy z silnym, adekwatnym do potrzeb 

budżetem – budżetem który uwzględni realne, rosnące potrzeby i pokaże 

autentyczną solidarność UE w stosunku do ludzi dotkniętych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym.  

 

 
 
 

                       Z poważaniem 

           

 

 Marek Borowski 

   Prezes Zarządu 
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