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minister rodziny i polityki społecznej

Interpelacja nr 15727

Interpelacja w sprawie programu "Posiłek w szkole i w domu"

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

21 listopada, na konferencji, Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki poinformował, że 
zdalne nauczanie zostało wydłużone i potrwa co najmniej do 23 grudnia br. Już teraz wiemy, że 
późniejsze święta i ferie zimowe sprawiają, iż dzieci najwcześniej do szkół wrócą w drugiej 
połowie stycznia. 

Najpierw zdalne nauczanie wprowadzono w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz szkołach 
ponadpodstawowych, następnie rozszerzono je również o najmłodsze roczniki - klasy I-III szkół 
podstawowych.

Wśród tych uczniów są tacy, którzy jedyny ciepły posiłek w ciągu doby spożywali w szkolnej 
stołówce. Dzieci rodzin, które spełniały kryteria dochodowe, otrzymywały w szkole obiad. 
Czasami w jednej rodzinie jest kilkoro dzieci i one wszystkie miały sposobność zjedzenia w 
szkole obiadu. Niestety z uwagi na obecną sytuację dzieci te nie uzyskują dotychczasowego 
wsparcia. 

Już podczas pierwszego lockdownu specjaliści alarmowali, że wprowadzenie zdalnej nauki w 
wielu przypadkach odbierze dzieciom możliwość zjedzenia w ciągu dnia ciepłego posiłku. Dla 
wielu z nich był to w ogóle jedyny posiłek.

W 2017 roku procent dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie wynosił 4,7, ale w 2018 roku, gdy 
nastąpił wzrost cen żywności, takich dzieci było już 6 procent.

Tymczasem według różnych szacunków dzieci, które korzystały z finansowanych posiłków 
może być w całej Polsce od około 600 tysięcy do niemal miliona. Tym bardziej opisana sytuacja 
wymaga skutecznych systemowych działań, by uczniowie z biedniejszych rodzin mogli 
korzystać na jak najlepiej dopasowanych do obecnych realiów zasadach z codziennych 
ciepłych posiłków. 

W nawiązaniu do tematu interpelacji proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wystarczającym wsparciem w sytuacji, kiedy 
jest zdalne nauczanie?

2. Czy kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z Programu przez osoby samotnie 
gospodarujące i na osobę w rodzinie, nie powinny być podwyższone z uwagi na rosnące koszty 
życia?



3. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić stosowne zarządzenie, 
aby gminy mogły w obecnej sytuacji wyznaczać miejsca i sposób wydawania obiadów z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa?

 

 

Z poważaniem,

Joanna Jaśkowiak

 

 

 


