
Regulaminu korzystania z Jadłodzielni 
działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim   

ul. Kościuszki 25 A 
§ 1 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:  
1) Jadłodzielni – rozumie się Jadłodzielnię w Mińsku Mazowieckim jako miejsce bezpłatnego dzielenia się 
żywnością zlokalizowany przy ul. Kościuszki 25 A,  
2) żywności – rozumie się produkty spożywcze nadające się do spożycia, które na własną odpowiedzialność można 
zostawić lub zabrać z Jadłodzielni,  
3) opiekunie – rozumie się osobę opiekującą się Jadłodzielnią,  
4) Przekazującym – rozumie się osobę, która pozostawia produkty żywnościowe w Jadłodzielni,  
5) Odbierającym – rozumie się osobę, która bierze produkty żywnościowe będące w zasobach Jadłodzielni.  
 

Cel i zadania Jadłodzielni 
§ 2 

1. Celem głównym organizowanej Jadłodzielni jest zapobieganie marnowaniu żywności.  
2. Cele szczegółowe:  
1) pomoc potrzebującym – zarówno osobom posiadającym niepotrzebną żywność, jak i potrzebującym żywności,  
2) wzmacnianie więzi społecznych – wzrost wrażliwości na potrzeby innych ludzi, generowanie i wzmacnianie 
zachowań́ prospołecznych oraz budowanie zaufania i kapitału społecznego,  
3) działanie proekologiczne – zmniejszenie ilości odpadów spożywczych,  
4) edukacja – informowanie jak nie marnować żywności w domu, jak właściwie ją przechowywać, długofalowo 
kształtowanie świadomych zachowań́ konsumenckich.  
3. Jadłodzielnia jest miejscem bezpłatnego dzielenia się żywnością.  
4. Z Jadłodzielni mogą korzystać wszyscy Przekazujący i Odbierający mieszkańcy miasta.  
5. Odbierający bierze żywność na własną odpowiedzialność oceniając jej przydatność indywidualnie za pomocą 
wzroku, węchu i informacji na opakowaniu.  
 

Żywność 
§ 3 

 
1. Jadłodzielnia przyjmuje:  
1) żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do spożycia określonej na opakowaniu,  
2) żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyła terminu 
przydatności do spożycia – „należy spożyć do”,  
3) produkty zapakowane fabrycznie,  
4) warzywa i owoce,  
5)  wyroby i przetwory własne domowe, np. zupy w słoikach, sałatki, marynaty itp.,  
6) produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.,  
7) sery, jogurty, twarogi w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.  
2. Jadłodzielnia nie przyjmuje:  
1) produktów nadjedzonych, napoczętych, np. otwartych puszek czy słoików,  
2) produktów nadpsutych i przeterminowanych, wykazujących oznaki popsucia, mających nietypowy zapach, kolor 
lub wydęte wieczka,  
3) produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia – adnotacja „należy spożyć do”,  
4) żadnego rodzaju surowego mięsa oraz produktów z niego przyrządzonych, np. tatar,  
5) produktów wymagających głębokiego schłodzenia i mrożonek,  
6) alkoholu.  
3. Żywność zostawiana w Jadłodzielni musi być zdatna do spożycia i szczelnie zapakowana. 
4. Domowe wyroby powinny być szczelnie zapakowane z naklejonym opisem potrawy i datą przygotowywania. 

Opiekun Jadłodzielni 
§ 4 

1. Opiekunem Jadłodzielni jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .  
2. Jadłodzielnia otwarta jest siedem dni w tygodniu, całą dobę w okresie od grudnia 2021 do kwietnia 2022 roku. 
3. Opiekun dba, aby pozostawione produkty były zgodne z Regulaminem. Usuwa te, które są przeterminowane lub 
zaczęły się psuć.  


