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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Zwracamy się z prośbą 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. Dokumenty przedstawiane przez Komisję 
Europejską potwierdzają ogromne zmniejszenie pomocy żywnościowej w Polsce i całej Unii Europejskiej. 

W ramach finansowych na lata 2014–2020 zaplanowano powstanie nowego Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym, który zastąpi obecny Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD). 
Na działania nowego funduszu pomocy Komisja Europejska zaplanowała budżet o około 30% mniejszy niż 
przeznaczony na dotychczasowy program pomocy żywnościowej PEAD.  

Ponadto wspomniany fundusz zakłada również pomoc rzeczową inną niż żywność, co zapewne przycią-
gnie do uczestnictwa w nim więcej państw członkowskich UE. Dodatkowo ostatnie informacje płynące z UE 
pokazują, że ostateczna propozycja budżetu Van Rompuy’a na lata 2014–2020 zakłada redukcję środków 
przeznaczonych na pomoc najuboższym o kolejne 16% (z 2,5 miliardów euro na 2,1 miliarda euro). Zdecy-
dowanie apelujemy o zwiększenie środków przynajmniej do poziomu obecnie realizowanego programu po-
mocy żywnościowej. 

Liczba osób ubogich i wykluczonych społecznie w Polsce i UE rośnie, wzrośnie również liczba państw 
członkowskich Unii biorących udział w planowanym funduszu pomocowym. Unijna strategia wzrostu na 
najbliższe dziesięciolecie „Europa 2020” zakłada zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o dwa-
dzieścia milionów. 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 miliarda euro w 2012 r. i na 2013 r.; 
średnio 3,5 miliarda euro na okres 7 lat) oraz to, że zapotrzebowanie państw członkowskich jest jeszcze 
większe i osiąga 0,68 miliarda euro na 2013 r. (to jest średnio 4,5 miliarda euro na okres 7 lat), to zobaczymy, 
że budżet, który został zaproponowany przez Van Rompuy’a (2,1 miliarda euro na lata 2014–2020) jest od 
samego początku absolutnie niewystarczający. 

Organizacje charytatywne w Polsce szacują, że w wyniku zmian i cięć budżetu skala przekazywanej w 
Polsce pomocy zmniejszy się do 30–40% pomocy aktualnie przekazywanej najuboższym! Jest absolutnie nie 
do przyjęcia umożliwienie tak drastycznego ograniczenia niezbędnego programu pomocy żywnościowej. 
Przełoży się to na drastyczne konsekwencje dla najbiedniejszych obywateli Polski oraz UE.  

Liczymy na to, że z Pana pomocą i zaangażowaniem Polska zadba o losy najuboższych. Pana solidarne 
działania wraz z innymi państwami Unii, które również w dotkliwy sposób odczują drastyczne cięcia pomocy 
najuboższym, mogą zabezpieczyć sytuację najuboższych obywateli przed ostatecznymi decyzjami na szcze-
blu Rady Unii Europejskiej. To jest ostatni moment na działanie. 

Apelujemy o pilne przeciwstawienie się polityce ograniczania środków na pomoc tym, którzy najbardziej 
jej potrzebują. Apelujemy o ustalenie na forum europejskim stosownego, wysokiego priorytetu dla europej-
skiej pomocy żywnościowej. 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 wyrazami szacunku 
Ireneusz Niewiarowski 
Mieczysław Augustyn 




