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Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

odpowiadając na interpelację nr 15727 z dnia 4 grudnia 2020 r. posłanki Joanny Jaśkowiak 

wraz z grupą Posłów w sprawie programu „Posiłek w szkole i w domu”, proszę przyjąć 

następujące informacje.  

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie 

realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe.  

Ze środków przekazywanych w ramach Programu, gminy udzielają wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, 

o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej; uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej; osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym 

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  
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W związku z tym, że Program w takiej formie funkcjonuje od 2019 r., będzie analizowana 

zasadność podwyższenia kryterium dochodowego.     

Należy podkreślić, że program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany  jest  ze  środków  

budżetu  państwa jak również ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Na 

realizację Programu w roku 2020 gminy otrzymały wsparcie finansowe, zgodnie z zebranym 

z województw zapotrzebowaniem. Ministerstwo nie otrzymało żadnych informacji od 

wojewodów, aby środki przyznane na powyższy cel były niewystarczające.  

W obecnej sytuacji, w której placówki oświatowe są zamknięte, a dzieci nie mają możliwości 

zjedzenia posiłku w szkolnej stołówce, dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej ma 

możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,  

z czego rodziny korzystają przygotowując posiłki w domach.  

Zgodnie z treścią cyt. art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej, zapewnienie 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci jest 

zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W związku z powyższym  należy 

zauważyć, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego cechuje się samodzielnością  

w działaniu, co oznacza, że posiada swobodę w decydowaniu o sposobie realizacji zadania 

dożywiania dzieci, uczniów oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym na swoim terenie, 

czy to poprzez odbiór posiłków na wynos ze stołówek, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności, czy też w gminach, w których posiłki dostarczane były do stołówki szkolnej 

przez firmę cateringową, jest możliwość ich odbioru osobistego z miejsca funkcjonowania 

firmy.    

  

 

Z poważaniem 

z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  


