
Regulamin organizacyjny  

Punktu Pomocy Rzeczowej - żywność, artykuły higieniczne i czystości 

 

prowadzonego przez Gmina Michałowice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminy Michałowice. 

 

1. Punkt Pomocy Rzeczowej świadczy pomoc rzeczową obywatelom Ukrainy przybyłym 

do gminy Michałowice po 24 lutego 2022 roku oraz mieszkańcom gminy Michałowice 

objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

 

2. Punkt Pomocy Rzeczowej z art. spożywczymi oraz chemią gospodarczą prowadzony 

jest w budynku Urzędu Gminy, wejście od ul. Aleja Powstańców Warszawy. 

 

3. Wsparcie rzeczowe w postaci art. spożywczych artykułów higienicznych i czystości, 

możliwe jest po otrzymaniu przez beneficjenta skierowania wydanego przez GOPS.  

 

4. Artykuły mogą być pobierane w określonej ilości. Jednorazowo do 3 kg artykułów 

żywnościowych i 5 szt artykułów higienicznych/czystości. 

 

5. Punkt Pomocy Rzeczowej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 

20.00, w soboty w godzinach 10.00 - 14.00 

 

6. W celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego Pomoc rzeczowa wydawana 

osobom korzystającym z Punktu jest rejestrowana. 

 

7. Punkt Pomocy Rzeczowej prowadzi zbiórkę publiczną zarejestrowaną pod nr 

2022/1700/OR „Powiat Pruszkowski dla Ukrainy i osób potrzebujących 

zamieszkujących na terenie Polski”. 

 

8. Punkt Pomocy Rzeczowej przyjmuje dary w postaci żywności, środków higieny 

osobistej, (z wyłączeniem artykułów o krótkiej dacie przydatności oraz artykułów do 

bezpośredniego spożycia, typu wędliny, mięso – te mogą trafiać do lodówki prz wejsciu 

do punktu „Posiłkowni” – każdy potrzebujący może je odbierać bez skierowania). 

 

9. W celu przekazania darów w większych ilościach jest możliwe odebranie 

z wskazanego punktu. W celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się 

z koordynatorem Punktu Pomocy Rzeczowej pod nr telefonu 573 444 200. 

 

10.  Koordynatorem zbiórki jest Hufiec Pruszków, Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich, 

Baeta Paweł czyńska – instruktor Hufca.  

 

 

 



Організаційний регламент Пункту гуманитарної допомоги – продукти 

харчування, засоби гігієни та побутова хімія 

Пункт обслуговує Муніципальний центр соціальної допомоги ґміни 

Міхаловіце. 

 

1. Пункт гуманитарної допомоги надає гуманітарну допомогу громадянам України, 

які прибули до ґміни Міхаловиці після 24 лютого 2022 року, та нужденним 

жителям ґміни Міхаловиці, якім допомогає Муніципальний центр соціальної 

допомоги. 

  

2. Пункт гуманитарної допомоги з продуктами харчування та побутової хімією 

розташований у будівлі Мерії (Ужонд) Гміни, вхід з вул. Aleja Powstańców 

Warszawy. 

 

3. Гуманитарна допомога (продукті харчування та побутова хімія) надається після 

отримання направлення з Муніципального центру соціальної допомоги ґміни 

Міхаловиці (GOPS). 

 

4. Обмеження що до кількості. За один раз можна забрати до 3 кг харчових 

продуктів та 5 штук засобів гігієни/миючих.  

 

5. Пункт гуманитарної допомоги працює з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 20:00, 

у суботу з 10:00 до 14:00. 

 

6. Гуманітарна допомога, яка надається користувачам у пункті,  реєструється для 

виконання зобов’язання позвітності. 

 

7. Пункт гуманітарної допомоги проводить громадський збір, зареєстрований за № 

2022/1700/OR «Повіт Прушковський для України та нужденних, які проживають у 

Польщі”. 

 

8. Пункт  гуманітарної допомоги приймає пожертви у вигляді продуктів харчування, 

предметів особистої гігієни, побутову хімію (крім речей з коротким терміном 

придатності та речей для негайного споживання, наприклад, холодної нарізки, 

м’ясо – їх можна положити в холодильник біля входу в Пункті 

ЇЖЕДІЛЬНЯ/ПОДІЛИСЯ  ЇЖЕЮ  - де кожний, хто потребує, може взяти їх без 

направлення). 

 

9. Якщо особа має дуже кількості продуктів харчування, засобів гігієни та побутової 

хімії і хоче переказати до пункту можливий їх забір у вказаному місті. За 

детальною інформацією звертайтесь до Координатора Пункту гуманітарної 

допомоги за номером телефону 573 444 200.  


