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INFORMACJA O PROGRAMIE WIELOLETNIM „POMOC PAŃSTWA  

W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”- STAN PRAWNY 

 

WSTĘP  

 

W dniu 29 grudnia 2005 r. została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  ustawa 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 

Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.). Ustawa weszła w życie w dniu 31 grudnia 2005 r. 

Obowiązywanie przepisów prawnych ww. ustawy zostało przewidziane do dnia 31 grudnia 

2009 r. W roku 2009 na mocy art. 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie 

niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, 

poz. 1706) realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

została przedłużona do dnia 31 grudnia 2013 r. Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym 

art. 16 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego przedkłada Sejmowi RP sprawozdanie z realizacji programu  

za lata 2010-2013.  

Sposób realizacji programu wieloletniego, a także sposób planowania i dokonywania 

podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu oraz zakres i formy 

monitorowania realizacji programu określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.). 

Natomiast harmonogram zadań realizowanych w poszczególnych latach realizacji programu 

określały przyjmowane rokrocznie stosowne uchwały Rady Ministrów w sprawie  planu 

zadań wykonywanych w danym roku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji programu na ten rok. Uchwały podlegały 

publikacji w Monitorze Polskim. 

Celem programu wieloletniego było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych 

o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku 

osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych 

wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy m. in. dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom, które nie 

są w stanie go sobie zapewnić.  

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” nie zwalniała gmin z obowiązku realizacji zadania dożywiania 

dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, wynikającego z ustawy  

o pomocy społecznej. Przepisy ustawy o pomocy społecznej miały także zastosowanie przy 

udzielaniu świadczeń w ramach programu, co oznaczało, że nie przewidywały one 

odrębnego trybu przyznawania pomocy w ramach programu, niż określony  ustawą  

o pomocy społecznej.    

Ponadto program zakładał długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci 

i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu 

żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwoju 

w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 
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Pomocą w ramach programu objęte były:   

- dzieci do 7. roku życia,  

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,  

- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z różnych powodów (np. ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy 

w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych  

lub wielodzietnych, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej), w szczególności osoby 

samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne - w oparciu o przyjęte w ustawie 

kryteria dochodowe - do 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy o pomocy społecznej. 

Program przewidywał otrzymanie pomocy w formie: 

-  posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,  

- zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku 

dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do 

pokrywania kosztów żywienia),  

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

 

Ponadto w ramach programu realizowane były działania dotyczące w szczególności: 

- tworzenia nowych lub doposażania istniejących punktów przygotowywania  

lub wydawania posiłków, 

- dowozu posiłków. 

Program finansowany był z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin. W ustawie 

budżetowej na poszczególne lata wielkość środków przewidziana na realizację programu 

wynosiła 550 mln zł rocznie. Program zakładał planowanie środków budżetu państwa  

na jego realizację zarówno w budżetach wojewodów, jak i w rezerwie celowej. Umożliwiło 

to wcześniejsze przekazanie środków budżetu państwa do gmin.   

Wyżej wymienione środki planowane były w częściach budżetu państwa, których 

dysponentami byli wojewodowie w wysokości 350 mln zł i w rezerwie celowej budżetu 

państwa (Część 83 poz. 31) w wysokości 200 mln zł. 

W ramach programu wieloletniego, zgodnie z art.14 ustawy o ustanowieniu programu 

wieloletniego, gmina mogła ubiegać się o dotację na realizację zadania pod warunkiem,  

że udział środków własnych gminy nie był niższy niż 40% przewidywanych kosztów 

realizacji programu. W uzasadnionych przypadkach wojewoda mógł jednak wyrazić zgodę 

na zmniejszenie tego udziału, jednak nie więcej niż do 20%. 

Wojewoda przyznawał dotację na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Wysokość dotacji ustalana była na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy 

wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) z uwzględnieniem w szczególności 

liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, 

konieczności rozwoju bazy żywieniowej i dowozu posiłków, a także sytuacji finansowej 

gminy.  
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Nowelizacja z dnia 27 marca 2007 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 

r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

(Dz. U. Nr 56, poz. 367) umożliwiała wojewodzie - do końca realizacji programu tj. do dnia 

31.12.2013 r. - przeznaczenie do 20% środków budżetu państwa przewidzianych dla 

województwa na realizację programu na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących 

punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków. Wysokość 

dotacji na ww. cele dla każdej gminy wojewoda określał odrębnie w zależności od potrzeb, 

przyjętych rozwiązań, a także sytuacji finansowej gminy.  

Program realizowany był w sposób ciągły, bez przerw w nauce szkolnej. Oznacza to, że 

gminy miały możliwość udzielania pomocy  uczniom także w okresie wakacji oraz innych 

ustawowych przerw w trakcie roku szkolnego.  To od możliwości i inicjatywy jednostek 

samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zależały 

sposoby realizacji programu wieloletniego w cytowanych wyżej okresach.  

 

REALIZACJA PROGRAMU W LATACH 2010-2013 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej każdego roku w styczniu dokonywało podziału 

środków zaplanowanych na realizację Programu i informowało wszystkich wojewodów 

o sposobie podziału, a także o wielkości środków dla każdego z województw.  

 

Podział rezerwy celowej w kwocie 200 mln zł dokonywany był w oparciu o następujące 

dane dotyczące : 

- szacunkowej liczby osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania  

w województwie (zgodnie z szacunkową informacją uzyskaną z Wydziałów Polityki 

Społecznej),  

- poziomu dochodów na mieszkańca w województwie (dane Ministerstwa Finansów), 

- średniej stopy bezrobocia w województwie (dane Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej). 

 

W poszczególnych latach prawie 100% gmin przystępowało do realizacji programu.  

 

Poniższa tabela obrazuje stan realizacji programu w poszczególnych latach.  
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Tabela nr 1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2010-2013 r. 

LICZBA GMIN UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE 

Liczba gmin 

Liczba gmin, których udział środków 

własnych w ogólnej kwocie  

na dożywianie wynosił: 

    

Ogółem 

 

w tym liczba gmin, 

które uczestniczyły  

w Programie: 

20% 
21%-

30% 

31%-

39% 
40% 

powyżej 

40% 

ogółem 

w tym: 

Rok 

  
liczba gmin,  

które 

podniosły 

 kryterium 

dochodowe  

pow. 150% 

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 2479 2478 383 424 546 235 516 757 

2 2011 2479 2478 348 428 410 188 956 496 

3 2012 2479 2477 379 341 697 260 341 838 

4 2013 2479 2478 364 302 719 302 293 862 

Średniorocznie: X X 368 374 593 246 526 738 

 

Dane zawarte w tabeli nr 1 obrazują, że liczba gmin, których udział środków własnych  

w ogólnej kwocie na dożywianie wynosił powyżej 40%, systematycznie wzrastała. W roku 

2010 takich gmin było 757, z kolei w 2012 r. o ponad 100 więcej. Nastąpił także 

systematyczny wzrost liczby gmin, które przekazywały od 21 do 30% środków własnych 

na pokrywanie kosztów realizacji programu. Zauważalne jest także zmniejszenie liczby 

gmin przeznaczających 40% środków własnych na realizację programu (w 2010 r. liczba 

takich gmin wynosiła 516,  a w 2012 r. jedynie 293). W 2011 r. 40% udział środków 

własnych był najczęstszym wyborem, zdecydowało się na niego wówczas 956 gmin.  

Widoczna była również tendencja spadkowa liczby gmin, których udział środków własnych  

w ogólnej kwocie na realizację programu wyniósł 20%.  
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Wykres nr 1. Liczba gmin uczestniczących w Programie w latach 2010-2013  

 
 

W latach 2010-2013 w  programie uczestniczyła zdecydowana większość gmin, co obrazuje 

wykres nr 1. Liczba gmin, które zdecydowały się na podniesienie kryterium dochodowego 

powyżej 150%  kształtowała się na jednym poziomie. Najwięcej gmin podniosło kryterium 

dochodowe w 2010 r. i były to 383 gminy, najmniej z kolei w 2011 r.- było to 348 gmin.  

 

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przekazywane były w transzach zgodnie 

z terminami określonymi w harmonogramie realizacji zadań w ramach programu 

wieloletniego na kolejne lata.  

 

Wielkości poszczególnych transz przedstawiały się w następujący sposób: 

- I transza została uruchomiona w wysokości wynikającej z podziału 

dokonywanego przez resort pracy i polityki społecznej w oparciu o wskaźniki 

wynikające z rozporządzenia, 

- II transza została uruchomiona w wysokości wynikającej ze zgłoszonych przez 

wydziały polityki społecznej  urzędów wojewódzkich potrzeb,  

- III transza została uruchomiona w wysokości zgłoszonych potrzeb wynikających 

z analizy liczby uczniów w szkołach dokonywanej przez wojewodów po 

rozpoczęciu roku szkolnego.  

 

Poniższy wykres obrazuje łączną wielkość środków wydatkowanych na realizację programu 

w poszczególnych latach. 
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Wykres nr 2. Wysokość środków wydatkowanych na realizację Programu w latach 2010-2013  

[mln zł] 

 

 

Wysokość środków poniesionych na realizację programu od 2010 r. systematycznie 

wzrastała. Największy wzrost odnotowano w 2013 r., wówczas na realizację programu 

wydatkowano kwotę 870,4 mln zł i była ona większa o 23 mln zł niż w 2012 r. Wysokość 

środków z budżetu państwa także stopniowo rosła. W 2010 r. na realizację programu 

przekazano kwotę 540,5 mln zł, z kolei w 2013r. było to już 553,5 mln zł. Największy 

wzrost środków odnotowano w 2011 r. i było to o 7 mln zł więcej niż w 2010 r. Wysokość 

środków własnych gmin w 2013 r. wyniosła 317,1 mln zł i była o ponad 7% większa niż  

w 2011 r. kiedy odnotowano najniższy udział środków własnych gmin w programie.   

Ogółem wysokość środków na realizację programu w budżetach wojewodów i w rezerwie 

celowej budżetu państwa wyniosła 2 200 000 000 zł. Z przekazanych do wojewodów 

środków została wykorzystana kwota 2 190 478 406 zł., natomiast kwota 9 521 594 zł 

została zwrócona do budżetu państwa zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

Wśród podstawowych powodów zwrotu środków w poszczególnych latach główną 

przyczynę stanowiły  m. in.:  

- przeszacowania realizatorów programu w gminach (ośrodków pomocy społecznej) 

dotyczące liczby odbiorców, wysokości świadczeń (w tym cen posiłków), kosztów 

zakupów w ramach doposażenia, 

- zmiana sytuacji dochodowej osób i rodzin potrzebujących pomocy w zakresie 

dożywiania spowodowana podjęciem zatrudnienia, wyjazdami migracyjnymi, 

- brak współpracy rodziców z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie złożenia 

wymaganej dokumentacji dla otrzymania pomocy z programu, 

- absencja dzieci korzystających z dożywiania w szkołach z powodu zachorowań oraz 

mniejsza liczba dni konsumpcji w szkołach, 

- pełne wykorzystanie środków własnych gmin na realizację programu wobec 

mniejszej liczby osób biorących udział w programie, co wiązało się  

ze zmniejszeniem udziału środków dotacji celowej, 
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- mniejsza niż zakładano liczba dzieci korzystających z programu na podstawie art. 6a 

ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego, 

- uczestniczenie osób i rodzin potrzebujących pomocy w innych programach 

oferujących pomoc żywnościową, co wpływało na mniejsze niż zakładano 

wykorzystanie środków finansowych przewidywanych w ramach programu. 

 

Aby zapobiegać zwrotom niewykorzystanych środków finansowych, wojewodowie 

monitorowali realizację programu poprzez spotkania z udziałem burmistrzów, wójtów, 

kierowników ośrodków pomocy społecznej. Dotyczyły one kwestii planowania, 

przekazywania, racjonalnego wydatkowania i dokonywania zmian w planie wydatków  

z uwzględnieniem terminów ustawowych. 
 

 

Wykres nr 3. Struktura środków poniesionych na realizację Programu w latach 2010-2013   

[wg źródła finansowania]  

 
 

Powyższy wykres obrazuje procentowy udział środków budżetu państwa oraz środków 

własnych gmin w stosunku do ogólnej kwoty przekazywanej na finansowanie programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Największy udział środków budżetu państwa  

w realizacji programu został odnotowany w 2011 r. i wyniósł 65% ogółu środków. 

Zauważyć można także, iż spadkowi udziału procentowego środków z budżetu państwa  

w realizacji programu towarzyszył proporcjonalny wzrost udziału środków własnych gmin. 

W 2013 r. udział ten wyniósł 36,4% i był o 1,4% wyższy niż w 2011 r. Z danych zawartych 

na powyższym wykresie oraz w tabeli nr 1 wynika, iż udział środków własnych gmin  

w realizacji programu wykazywał tendencję rosnącą.  
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Wykres nr 4. Przeciętna struktura środków przeznaczonych na realizację Programu w latach 2010-

2013 [wg źródła pochodzenia]  

 

 

Średni udział środków budżetu państwa w kosztach realizacji programu wyniósł 64,4%, 

natomiast środków własnych gmin 35,6%. Zgodnie z art.14 ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego udział środków własnych gmin w koszcie realizacji zadania wynosił 

nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji programu (ust.1). Jednakże, 

wojewoda mógł, na pisemny uzasadniony wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

wyrazić zgodę na zmniejszenie tego udziału do 20% (ust.2).  

W ocenie resortu pracy i polityki społecznej średni,  prawie 36% udział środków własnych 

gmin (biorąc pod uwagę sytuację finansową gmin) należało uznać zgodny z założeniami 

przyjętymi przy konstruowaniu programu.  

 

Szczegółowe zestawienie wykorzystania środków budżetu państwa oraz budżetów 

własnych gmin w latach 2010-2013 przedstawione zostało w Tabeli nr 2.  

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY W RAMACH  PROGRAMU 

Średniorocznie  pomocą w ramach programu obejmowano około 2 mln osób, z czego: 

- 308 210 dzieci do 7. roku życia (w tym 50% tej liczby, tj.152 732 stanowiły dzieci  

z obszarów wiejskich), 

- 740 106 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w tym 61% tej 

liczby, tj. 452 894 stanowili uczniowie z obszarów wiejskich), 

- 904 991 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

(w tym 40% tej liczby, tj. 360 255 stanowiły osoby z obszarów wiejskich).  
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Wykres nr 5. Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu w latach 2010-2013  

 

 

Powyższy wykres przedstawia liczbę osób objętych pomocą w ramach programu  

z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe, tj. osoby dorosłe, uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz dzieci do 7. roku życia. Najwięcej osób 

dorosłych zostało objętych programem w 2010 r. i były to 937 795. Mimo spadku o ponad 

50 tys. osób (2011 r.), liczba ta od 2011 r. systematycznie wzrastała i w 2013 r. wynosiła 

901 611 osób dorosłych. Osoby dorosłe w okresie 2010-2013 były najliczniejszą grupą osób 

korzystających z pomocy w ramach programu. Kolejną kategorią byli uczniowie, którzy nie 

ukończyli jeszcze szkoły ponadgimnazjalnej. Należy zauważyć, iż wśród tej kategorii 

wiekowej zauważalna była tendencja spadkowa, bowiem w 2010 r. liczba osób wyniosła 

ponad 790 tys. osób, z kolei w 2013 r. liczba ta spadła o ponad 13%. Ostatnia kategoria 

osób, tj. dzieci które nie ukończyły 7. roku życia mimo tendencji wzrostowej, stanowiła 

najmniejszy udział w stosunku do ogółu osób, które objęte były pomocą w ramach 

programu. W 2013 r. grupa ta liczyła 322 679 osób i było to o ponad 23 tys. osób więcej  

w porównaniu z 2010 r., kiedy grupa ta liczyła najmniej osób.  

 

Poniższy wykres przedstawia ogólną liczbę osób objętych pomocą w ramach programu  

w latach 2010-2013.   
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Wykres nr 6. Łączna liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach Programu w latach 2010-

2013  

 

 

Powyższy wykres obrazuje łączną liczbę osób, które skorzystały z pomocy udzielanej  

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Największej liczbie osób 

pomocy udzielono w 2010 r. i było to ponad 2,02 mln osób. W 2013 r. pomocy udzielono 

1,93 mln osobom i był to spadek o ponad 4% w stosunku do 2010 r. Od 2011 r. liczba osób, 

które wsparto w ramach programu utrzymywała się na porównywalnym poziomie i nie 

przekraczała  2 mln osób. 

 

FORMY POMOCY 

Ustawa z dnia o ustanowieniu programu wieloletniego przewidywała trzy formy pomocy: 

- posiłek, 

- zasiłek celowy, 

- pomoc rzeczowa. 

 

1. Posiłek  

Średniorocznie z tej formy pomocy skorzystało 879 632 osoby, z czego ponad 56% 

stanowili mieszkańcy z terenów wiejskich. Znaczącą grupę osób korzystających z tej formy 

pomocy stanowiły dzieci i uczniowie - około 770 tys., w tym na wsi około 480 tys. dzieci  

i uczniów. Pozostałą część, czyli 97 tys. osób stanowiły inne osoby otrzymujące pomoc  

na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Poniżej zawarto dane dotyczące średniej liczby osób, którym udzielono w ramach programu 

pomocy w formie: 

- całodziennego wyżywienia (np. żłobki, przedszkola, stołówki w bursach 

szkolnych) 68 612 osób, 

- pełnego obiadu 408 238 osób,  

- jednego gorącego dania 339 072 osoby,  

- mleka, bułki/kanapki 61 659 osób. 
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Jak wynika z powyższego, podstawowymi formami pomocy udzielanej w ramach „posiłku” 

była pomoc w postaci pełnego obiadu i jednego dania gorącego. Te formy pomocy 

dominowały również wśród dzieci i uczniów z obszarów wiejskich. Stosunkowo niewielka 

była liczba osób objętych pomocą w formie całodziennego wyżywienia. 

Średnioroczna liczba posiłków:   

- całodziennego wyżywienia 6 714 658 posiłków, w tym 36% na wsi, 

- pełnego obiadu 54 944 276 posiłków, w tym 39% na wsi, 

- jednego dania gorącego 46 045 943 posiłków, w tym 74% na wsi, 

- mleka, bułki/kanapki 7 342 738 posiłków,  w tym 78% na wsi.  

 

2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 

Średniorocznie tą formą pomocy objęto 1 275 894 osoby w rodzinach, którym udzielono 

średnio 2 362 126 świadczeń na kwotę 340 731 891 zł.  

Udział osób pochodzących z terenów wiejskich, które skorzystały z pomocy w formie 

zasiłków celowych wyniósł 44%, tj. 555 977 osobom przyznano 731 487 świadczeń  

na kwotę 116 981 751 zł.  

Pomoc w tej formie skierowana była głównie do osób dorosłych (640 335 osób), które 

otrzymywały wsparcie na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 

Wykres nr 7. Liczba świadczeń wydanych w ramach Programu w latach 2010-2013 [wg rodzaju 

świadczenia] 

 

  

Powyższy wykres obrazuje liczbę świadczeń, z uwzględnieniem ich  rodzaju, które wydano 

w okresie 2010-2013. W 2013 r. wydano najwięcej posiłków - 121,4 mln, było to o 4,2 mln 

więcej niż rok wcześniej. Drugi rodzaj świadczenia, tj. zasiłek celowy najczęściej 

[mln] 
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wypłacany był w 2010 r. - około 2,4 mln świadczeń. Od 2010 r. do 2012 r. liczba 

wypłacanych zasiłków spadła o około 3%. W 2013 r. wydano 2,36 mln zasiłków.   

 

3. Świadczenia rzeczowe (produkty żywnościowe do przygotowania posiłku). 

W okresie 2010-2013 z tej formy pomocy łącznie skorzystało 408 099 osób w rodzinach,  

w tym 47% osób stanowiły osoby z terenów wiejskich. Koszt świadczeń rzeczowych w tym 

okresie wyniósł 31 943 657 zł (średniorocznie - 7 985 914 zł), w tym na wsi 14 999 836 zł 

(średniorocznie - 3 749 959 zł), co stanowiło 47% łącznych wydatków na świadczenia 

rzeczowe. 

Największą liczbę osób korzystających ze świadczeń rzeczowych w latach 2010-2013 

stanowiły osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej -

229 850 osób, w tym na wsi 108 514 osób. Pozostałą grupę osób stanowili uczniowie  

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 114 463 osób, w tym na wsi  58 443 osób  

i dzieci do 7. roku życia - 65 404 osób, w tym na wsi  26 865 osób.  

 

Wykres nr 8. Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach Programu  

w latach 2010-2013  

 

 

Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę osób korzystających z różnych form pomocy, 

która była udzielana w ramach programu w latach 2010-2013. Łącznie, największej liczbie 

osób pomocy udzielono w 2010 r. i było to 2 299 206 osób, w 2012 r. z pomocy skorzystało 

o 60 tys osób mniej, co dało najniższą liczbę osób w wyżej wymienionym przedziale. 

Najczęstszą formą pomocy był zasiłek celowy, z którego skorzystało ok. 5 mln. osób,  

co stanowiło około 56% ogółu osób korzystających z pomocy. Najwięcej osób skorzystało  

z pomocy w formie zasilku celowego w 2010 r., z kolei najmniej rok póżniej. W 2013 r. 

było to zaś 1 255 213 osób i było to o 6% mniej niż 3 lata wcześniej. Pomocy udzielano 

także w formie posiłków i była to druga pod względem liczby forma pomocy. Najwięcej 

posiłków wydano w 2013 r. i było to ponad 900 tys., czyli wydano o około 60 tys. posiłków 
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więcej niż w 2010 r., kiedy wydano ich najmniej. Z pomocy w formie posiłku w trakcie 

trwania programu w latach 2010-2013 skorzystało łącznie 3 518 529 osób, co stanowiło 

około 38% ogółu wszystkich osób korzstających w tym okresie z pomocy. Należy 

zauważyć, iż liczba osób korzystających z pomocy w formie świadczeń rzeczowych 

systematycznie spada. W 2013 r. odnotowano 14% spadek osób ubiegających się o ten 

rodzaj świadczenia w stosunku do 2010 r., kiedy liczba tych osób była najwyższa i wynosiła 

118 658 ośób i tym samym był to najniższy wynik w opisywanym okresie.  

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał również 

możliwość dotarcia z pomocą do obszarów charakteryzujących się mniejszą lub całkowitym 

brakiem dostępności do stołówek i punktów przygotowywania i wydawania posiłków.  

W okresie 2010-2013 z ogólnej liczby osób, którym udzielono pomocy w formie posiłku,  

do 248 912 osób zorganizowano dowóz posiłków (średniorocznie - do 62 228 osób). 

Większość, bo aż 84%, tj. 209 712 osób korzystających z tej formy pomocy stanowiły osoby  

z obszarów wiejskich. 

Jednocześnie w latach 2010-2011 oraz w roku 2013 dowieziono do 2185 osób produkty 

żywnościowe do przygotowania posiłków, w tym na wsi do 1509 osób. 

Środki wydatkowane na realizację dowozu w tych latach wyniosły 36 849 906 zł 

(średniorocznie - 9 212 477 zł), z tego 43%, tj. 15 762 735 zł (średniorocznie - 3 940 684 zł) 

na wsi. 

 

BAZA ŻYWIENIOWA 

W okresie od styczeń 2010 - grudzień 2013 program realizowany był w 88 541 punktach 

żywieniowych, w tym na wsi w 44 299, co stanowiło około 50% ogólnej liczby punktów 

żywieniowych.  

Pomoc udzielana była w: 

- 56 090 stołówkach, w tym na wsi w 20 741 stołówkach, 

- 32 451 pomieszczeniach do przygotowywania i wydawania posiłków, w tym na wsi  

w 23 558 pomieszczeniach do przygotowywania i wydawania posiłków. 
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Wykres nr 9. Liczba uruchomionych stołówek oraz pomieszczeń do przygotowywania  

lub wydawania posiłków w latach 2010-2013 

 

 

Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę stołówek oraz  specjalistycznych pomieszczeń, 

które zostały utworzone w latach 2010-2013 z uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

Najwięcej stołówek zostało uruchomionych w 2012 r.-74, w 2013 r. zanotowano spadek  

o 9 stołówek. Największy procent stołówek otwartych na obszarach wiejski odnotowano  

w 2012 r., ich udział w ogólnej liczbie tych pomieszczeń wyniósł ponad 56%. Najwięcej 

pomieszczeń do przygotowywania lub wydawania posiłków otwarto w 2011 r., tj. 71.  

W 2013 r. utworzono 8 specjalistycznych pomieszczeń więcej, tzn. odnotowano wzrost  

o ponad 13% w stosunku do 2010 r., kiedy tych pomieszczeń było uruchomionych najmniej. 

Łącznie najwięcej stołówek i pomieszczeń otwarto w 2011 r., tj. 144. W latach 2010-2013 

w sumie utworzono 281 stołówek i było to o ponad 8% więcej niż specjalistycznych 

pomieszczeń. W przypadku obszarów  wiejskich, częściej decydowano się na uruchomienie 

specjalistycznego pomieszczenia, aniżeli stołówki i tak łącznie utworzono 189 pomieszczeń 

i 161 stołówek.   

Możliwość wsparcie finansowego samorządów terytorialnych środkami budżetu państwa 

przyczyniło się do rozwoju lokalnej bazy żywieniowej. Specjalistyczne pomieszczenia do 

przygotowywania i wydawania posiłków powstawała zgodnie z zapotrzebowaniem na nie 

wynikającym z rozeznanych potrzeb w danym środowisku lokalnym. W roku 2006 tj. 

pierwszym roku realizacji programu prawie 8 tysięcy uczniów nie korzystało z pomocy w 

formie posiłków z powodu braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania 

posiłków, natomiast w roku 2013 uczniów takich było 107. Baza które została stworzona 

lub doposażona będzie mogła być wykorzystana w kolejnych latach.  
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Wykres nr 10. Liczba placówek realizujących Program w latach 2010-2013 [wg rodzaju placówki] 

 

 

W 2013 r. program realizowany był w 16 120 szkołach, czyli o 1,26% mniej niż w roku 

poprzednim, w którym udział wzięło najwięcej szkół, czyli 16 325. Kolejnymi placówkami 

były przedszkola, których liczba z roku na rok systematycznie wzrastała. W 2010 r. liczba 

przedszkoli wyniosła 5 786, z kolei w 2013 r. odnotowano wzrost o 862 przedszkoli,  

tj. o ponad 14%. Udział żłobków w ogólnej liczbie placówek, w których realizowany  

był program systematycznie wzrastał. W 2010 r. było to 240 żłobków, zaś w 2013 r.  

zanotowano wzrost liczby żłobków o około 94%, czyli o 467 żłobków. Żłobki  

w dalszym ciągu stanowiły jednak najmniej liczną grupę placówek, w których realizowano 

program. Można było także wyróżnić tzw. inne placówki realizujące program, do których 

zaliczały się m.in. placówki oświatowo- wychowawcze. Ich liczba w okresie 2010-2012  

systematycznie rosła, z 1742 placówek w 2010 r. do 1801 w 2012 r. W 2013 r. zanotowano 

spadek liczby innych  placówek o ponad 4% w stosunku do 2012 r. 

 

Średniorocznie wieloletni program  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany 

był w: 

- 16 261szkołach, z czego 58% stanowiły szkoły wiejskie,  

- 6 218 przedszkolach, z czego 34% stanowiły przedszkola z obszarów wiejskich, 

- 302 żłobkach, w tym 10 na wsi. 
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Wykres nr 11. Liczba placówek realizujących Program w latach 2010- 2013 

 

 

Ogólna liczba instytucji, w których realizowany był program pomimo spadku  liczby szkół 

oraz innych placówek w 2013 r. systematycznie wzrastała i w 2013 r. wyniosła 24 957 

placówek. Było to o 909 placówek więcej, niż w 2010 r. Największy wzrost placówek 

realizujących program nastąpił w 2012 r., zanotowano wówczas wzrost o 1,64%,  

tj. o 400 placówek.  

DANE DOTYCZĄCE LICZBY  OSÓB NIEOBJĘTYCH POMOCĄ 

W okresie realizacji programu wieloletniego poza systemem pomocy pozostawała pewna 

część dzieci i uczniów oraz osób dorosłych, które pomimo, że spełniały warunki otrzymania 

stosownej pomocy, nie były nią objęte. Poniższy wykres obrazuje tę sytuację w odniesieniu 

do poszczególnych przyczyn. 

Wykres nr 12. Liczba osób nieobjętych świadczeniami Programu w latach 2010- 2013  

[wg przyczyn nieobjęcia pomocą] 
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Najczęstszą przyczyną nieobjęcia pomocą dzieci, uczniów, czy osób dorosłych, była niechęć 

wyrażona przez te grupy osób lub ich opiekunów do korzystania z takiej formy pomocy.  

Najwięcej osób nieobjętych pomocą z powyższego powodu było w 2010 r., czyli 3701 osób. 

W 2012 r. osób tych było już ponad 1 tys. mniej. Mimo tendencji spadkowej 

zaobserwowanej w latach 2010-2012 liczba osób nieobjętych pomocą w ramach programu  

z wyżej wymienionej przyczyny wzrosła o ponad 6% w 2013 r. w stosunku do 2012 r.  

Kolejnym powodem nieobjęcia osób pomocą w ramach programu był brak warunków 

technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłków. Przyczyna ta najczęściej 

podawana była w 2011 r., czyli 132 razy, z kolei najrzadziej w 2012 r. - 93 razy.  

W 2013 r. z powodu braku odpowiednich warunków pomocą nieobjęto 107 osób, czyli  

o około 15% więcej niż w 2012 r. Przyczyną nieobjęcia pomocą osób spełniających warunki 

był też brak środków. W 2011 r. przyczyna ta podawana była 127 razy,  podczas gdy  

w 2012 r. nie było osób, którym odmówiono pomocy z tego powodu. W 2013 r. brak 

środków był przyczyną wymienianą 15 razy. Inne powody przyczyniły się do nieobjęcia 

pomocą łącznie 2 872 osób, z czego około 40% tej liczby w 2010 r. Mimo tendencji 

spadkowej zauważalnej od 2010 r. liczba osób nieobjętych pomocą od 2012 r. rosła  

i w 2013 r. wyniosła 674 osoby.  Łącznie największej liczbie osób pomocy nie udzielono  

w 2010 r., było to 4979 osób.  

Wśród ogółu osób nieobjętych pomocą największą grupę stanowiły osoby nieobjęte pomocą 

ze względu na niechęć do korzystania z tej formy pomocy oraz z innych powodów  

(wykres nr 12). W sumie z tych przyczyn pomocą nie objęto 12 004 osoby, tj.  96  %  ogółu 

osób nieobjętych pomocą. 

Ze względu na brak warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłku, 

nieobjętych pomocą było  430 osób, tj. 3 % ogólnej liczby osób nie objętych pomocą. 

Z informacji przesłanych przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich 

wynikało, iż w przypadku braku możliwości objęcia osób w formie posiłku ze względu  

na brak warunków technicznych i sanitarnych, osoby te obejmowane były pomocą w formie 

zasiłku celowego w ramach programu. 

Osobną przyczyną nieobjęcia pomocą osób w ramach programu był brak środków.  

W latach 2010- 2013 z uwagi na tę przyczynę pomocą nie objęto 186 osób, co stanowiło  

1% ogólnej liczby osób nieobjętych pomocą.  
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Wykres 13. Struktura osób nieobjętych pomocą w latach 2010-2013 [wg przyczyn]  

 

 

Najczęstszą przyczyną nieobjęcia osób pomocą w latach 2010-2013 była niechęć tych osób 

do korzystania z pomocy w tej formie. Liczba osób podających ten powód stanowiła ponad 

77% wszystkich nieobjętych pomocą. Na kolejnym miejscu znalazły się tzw. inne 

przyczyny. Z powodu braku warunków technicznych i sanitarnych nieobjęto pomocą 2,8% 

ogółu osób. W latach 2010-2013 z powodu braku środków pomocy w ramach programu  

nie udzielono 1,2% ogółu osób, tj. 186 osobom.  

Wykres 14. Osoby objęte i nieobjęte pomocą w latach 2010 - 2013  

 

Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę osób, które zostały objęte programem „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” oraz łączną liczbę osób, które z różnych przyczyn, pomocą 

ta nie zostały objęte. Z pomocy najwięcej osób, bo ponad 2 mln, skorzystało w 2010, 
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najmniej z kolei w 2012 i jest to spadek o 100 000 osób. W latach 2011 i 2013 pomocy 

udzielono takiej samej liczbie osób, tj. ponad 1,9 mln i jest o około 4% mniej niż w 2010r. 

W latach 2010 – 2012 odnotowano spadek liczby osób nieobjętych o 36%. W ubiegłym 

roku z pomocy nie skorzystało 3 513 osób i jest to o 327 osób mniej w stosunku do 2012. 

Łączna liczba osób, które nie zostały objęte Programem stanowi 0,2% ogólnej liczby osób, 

którym udzielono wsparcia w latach 2010 – 2013. 

 

UCZNIOWIE OBJĘCI POMOCĄ NA PODSTAWIE ART. 6A 

Przepis art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego umożliwiał udzielenie 

pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom, których liczba nie przekraczała 20% liczby 

dzieci i uczniów dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy  

w danym miesiącu na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych - bez konieczności 

przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji 

administracyjnych. Przepis ten został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia z dnia  

5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 25, poz.1487) i zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009r.  

Z danych za lata 2010-2013 wynika, że średniorocznie pomocą  na podstawie art. 6a 

objętych było 58 226 osób. Średnioroczny koszt takiej pomocy wynosił 18 264 007 zł,  

w tym środki własne gmin wyniosły prawie 7 mln, a środki z dotacji 11 mln.  

 

Wykres nr 15. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc na mocy art. 6a w latach 2010-2013  

 

 

Łączna kwota środków przeznaczanych na pomoc udzielną na podstawie art. 6a w latach 

2010-2013 systematycznie rosła. Najwięcej środków wydatkowano w 2013 r. i było to  

21,5 mln zł, z kolei najmniej wydano w 2010 r., czyli o 9 mln zł mniej. Największy wzrost 

środków przeznaczonych na pomoc na mocy art. 6a  w wyżej wymienionym okresie wyniósł 

5,1 mln w stosunku do roku ubiegłego (lata 2010/2011). Pomoc na podstawie art. 6a 

finansowana była przede wszystkim z dotacji udzielanych przez państwo. Wysokość dotacji 

stanowiła ponad 59% wszystkich środków przeznaczonych na pomoc. Ponadto wysokość 

dotacji każdego roku rosła, w 2010 r. było to 7,2 mln zł, z kolei w 2013 r. wysokość 
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środków wzrosła o ponad 80% i wyniosła 13 mln zł. Na pomoc na mocy art. 6a gminy 

ogółem przeznaczyły kwotę 29,8 mln zł środków własnych. Największy udział tych 

środków został odnotowany w 2012 r. i wynosił 8,6 mln zł. Z kolei największy wzrost miał 

miejsce na przełomie lat 2010/2011 i wyniósł 2,1 mln zł. W 2013 r. odnotowano natomiast 

niewielki około 1% spadek udziału środków własnych gmin w stosunku do 2012 r.   

 

Wykres nr 16. Liczba uczniów objętych pomocą oraz liczba posiłków wydanych na mocy art. 6a  

w latach 2010-2013 

 

 

Powyższy wykres obrazuje liczbę uczniów, którzy objęci byli pomocą na podstawie art. 6a 

oraz liczbę wydanych z tego tytułu posiłków w okresie 2010-2013. Najwięcej uczniów  

skorzystało z pomocy w 2012 r., czyli ponad 65 tys. i było to o około 20 tys. więcej niż  

w 2010 r. kiedy pomocy na mocy art. 6a pomocy udzielono najniższej liczbie uczniów.  

Największy wzrost odnotowano w 2011 r., gdyż o 10 613 osób więcej w porównaniu  

do 2013 r. Pomimo tendencji wzrostowej w latach 2010-2012, w 2013 r. odnotowano 

spadek liczby uczniów korzystających z pomocy w ramach programu o około 4%.  Łączna 

liczba posiłków wydanych na mocy art. 6a w związku z realizacją programu w okresie 

2010-2013 wyniosła ponad 19 mln. Najwięcej posiłków wydano w 2012 r., gdyż niecałe  

6 mln, co stanowiło około 28% ogółu wszystkich wydanych posiłków. Z kolei w 2013 r. 

odnotowano spadek liczby wydanych posiłków o około 50 tys., było to jednak 

nadal o około 1,8 mln wydanych posiłków więcej niż w 2010 r., kiedy wydano  

ich we wspomnianym okresie najmniej. Mimo spadku w 2013 r. liczby uczniów oraz liczby 

wydanych posiłków, liczba posiłków wydanych na jednego ucznia przez okres 2010-2013 

wzrastała. W 2010 r. na jednego ucznia przypadało 79 posiłków, z kolei w 2013 r. było 

to o około 14% więcej i wynosiło 90 posiłków na ucznia. Koszty wydania jednego posiłku 

także wzrosły z 3,34 zł w 2010 r. do 3,84 zł w 2013 r.  
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PODSUMOWANIE 

I. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Powyższe sprawozdanie przedstawia przebieg realizacji programu w latach  

2010-2013. Podstawą dla opracowania sprawozdania były sprawozdania roczne 

z realizacji programu oraz informacje kwartalne przekazywane przez wojewodów w latach 

2010-2013. 

Zasadniczym celem programu wieloletniego było podjęcie działań mających  

na celu objęcie dożywianiem dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, 

w szczególności osobom z terenów o wysokim poziomie bezrobocia oraz z obszarów 

wiejskich. Dodatkowo program zakładał również prowadzenie długofalowych działań 

zmierzających do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez m.in. upowszechnianie 

zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,  

a także rozwój baz żywieniowych w gminach.  

Program finansowany był z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin.  

W latach 2010-2013 wielkość środków na realizację programu wynosiła 550 mln zł. rocznie, 

w tym 350 mln zł. stanowiły środki, których dysponentami byli wojewodowie, 200 mln zł. 

stanowiły środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.  

Na realizację programu w latach 2010-2013 ze środków budżetu państwa wydatkowano 

łącznie kwotę 2190,4 mln zł. Średni udział tych środków w kosztach realizacji programu 

wyniósł 64,4%. 

W latach 2010-2013 pomocą w ramach programu objęto łącznie około 7,8 mln osób,  

w tym 1 233 300 dzieci do 7. roku życia, 2 895 407 uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz 3 619 963 osób i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej z różnych powodów (w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub niepełnosprawnych). Liczba osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 

ustawy o pomocy społecznej w wyżej wymienionym okresie wynosiła około 97 tys. osób. 

Natomiast pomocą na mocy art. 6a objęto łącznie 232 903 uczniów.  

Na przestrzeni lat 2010-2013 najwięcej osób w ramach programu skorzystało z pomocy 

w formie posiłku (około 879 632 osoby) oraz zasiłku celowego (około 1 275 894 osób).  

Ze świadczenia rzeczowego skorzystało natomiast łącznie około 102 025 osób. Liczba osób, 

którym dowieziono posiłek wyniosła łącznie około 248 912 osób.  

Program realizowany był przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne. Warto podkreślić, iż w latach 2010-2013 systematycznie rosła liczba 

placówek, które brały udział w programie dożywiania (w roku 2010 liczba ta wynosiła 

20 048 placówek, natomiast w roku 2013 wzrosła do 24 957 placówek). 

W latach 2010-2013 średnia liczba gmin uczestniczących w programie wynosiła 2478  

i utrzymywała się względnie na tym samym poziomie. Natomiast średnia liczba gmin, które 

podniosły kryterium dochodowe powyżej 150% wyniosła 368. Największą liczbę gmin, 

które podwyższyły kryterium powyżej 150% odnotowano w 2010 r., były to 383 gminy. 

Warto zaznaczyć, iż średniorocznie najwyższy odsetek stanowiła liczba gmin, których 

udział środków własnych w ogólnej kwocie na dożywianie wyniósł powyżej 40%.  

W 2010 r. liczba takich gmin wyniosła 757, natomiast w 2013 r. wynosiła już 862.  
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Z powyższego sprawozdania wynika, iż gminy przeznaczały na realizację Programu coraz 

większy udział środków własnych.  

 

W dniu 10 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 221 Rady Ministrów ustanowiona wieloletni 

program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024.).  

Realizacja nowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przewidziana do roku 2020. 

Finansowanie programu w kolejnych latach jego trwania będzie opierało się na środkach 

budżetu państwa, które będzie określała ustawa budżetowa na dany rok oraz na środkach 

budżetów gmin. Ogólna kwota środków budżetu państwa w całym okresie realizacji 

Programu wyniesie 3 850 000 tys. zł. 

 

II. Realizacja programu PEAD  

Jednym z programów wspierających osoby najbardziej potrzebujące w UE był 

realizowany w latach 2004 - 2013 program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej 

ludności Unii Europejskiej” (PEAD). Był to mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). W UE 

program był realizowany od 1987 roku. Polska uczestniczy w programie od akcesji do Unii 

Europejskiej, tj. 2004 roku. Od kilku lat w programie uczestniczyło 19 państw 

członkowskich, a Komisja Europejska przeznaczyła na realizację programu ok. 500 mln 

Euro rocznie. Polska była w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację 

programu – trzecie miejsce po Włoszech i Hiszpanii. 

W latach 2004-2011 źródłem finansowania programu były głównie towary 

znajdujące się na zapasach interwencyjnych UE, tj. zboże, masło, odtłuszczone mleko w 

proszku i cukier. Artykuły spożywcze przekazywane osobom najuboższym musiały 

pochodzić z tej samej grupy towarowej co przydzielone przez Komisję Europejską zapasy 

interwencyjne. 

Od 2012 roku zasady realizacji programu zostały zmienione i program nie był już 

ściśle powiązany z rozdysponowaniem nadwyżek produktów z zapasów interwencyjnych. 

Głównym celem programu było zapewnienie zbilansowanej diety osobom potrzebującym. 

Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady, w ramach programu były 

dystrybuowane artykuły z różnych grup towarowych, charakteryzujące się wysoką wartością 

odżywczą. 

Program był administrowany przez agencje płatnicze w poszczególnych krajach 

członkowskich. Administracją programu w Polsce zajmowała się Agencja Rynku Rolnego. 

Przedsiębiorcy wybrani przez ARR w drodze przetargu, dostarczlią gotowe artykuły 

spożywcze do ponad 140 magazynów organizacji charytatywnych wskazanych  

w obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia  

2004 r. w sprawie wykazu organizacji charytatywnych uprawnionych do uczestniczenia  

w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej  (Federacja 

Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski 

Czerwony Krzyż) na terenie całego kraju. Ww. organizacje charytatywne dystrybuowały 

otrzymywane artykuły spożywcze, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych lokalnych 

organizacji (ok. 7 500) wśród 3 mln osób najuboższych spełniających kryteria określone  

w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc żywnościowa przekazywana była m.in. ubogim 

rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym i bezdomnym. 
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Wszystkie produkty były specjalnie oznakowane — zawierały nie tylko informacje  

o producencie czy dacie przydatności do spożycia, ale też specjalne nadruki, w  tym m.in.: 

informacje o tym, że artykuły dostarczane w ramach programu są finansowane ze środków 

UE oraz nie mogą być przeznaczane do sprzedaży. 

W latach 2004 – 2013 Komisja Europejska przeznaczyła na realizację programu  

w Polsce środki finansowe i towary z zapasów interwencyjnych o łącznej wartości ok. 623 

mln Euro tj. ok. 2,5 mld PLN. 

Program PEAD był niewątpliwym wsparciem realizacji zadania obowiązkowego 

gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: Tabele od nr2. do nr7. 



Tabela  nr 2

l.p. rok środki ogółem środki budżetu państwa środki własne gmin 
1 2 3 4 5

1 2010 842 905 920 540 536 603 302 369 317

2 2011 842 651 128 547 577 769 295 073 359

3 2012 847 431 504 549 062 617 298 368 887

4 2013 870 474 059 553 301 417 317 172 642

Razem : 3 403 462 611 2 190 478 406 1 212 984 205

Średniorocznie: 850 865 653 547 619 602 303 246 051

ŚRODKI  - w zł.



Tabela  nr 3

l.p. rok ogółem *

w tym :
1 2 3** 4 5 6

1 2010 2,02 298 695 790 593 937 795

2 2011 1,93 301 232 730 122 886 948

3 2012 1,92 310 694 690 543 893 609

4 2013 1,93 322 679 684 149 901 611

Razem : 8 1 233 300 2 895 407 3 619 963

Średniorocznie: 2 308 325 723 852 904 991

* - bez względu na rodzaj świadczenia 

**- w milionach

Liczba osób 

do ukończenia 7 roku 

życia

o czasu ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej osoby dorosłe



Tabela nr 4

l.p. rok posiłek zasiłek celowy
1 2 3 4

1 2010 119,0 2,40

2 2011 116,7 2,35

3 2012 117,2 2,33

4 2013 121,4 2,36

Razem : 474,30 9,44

Średniorocznie: 119 2

LICZBA ŚWIADCZEŃ wg RODZAJU ŚWIADCZEŃ w mln .



Tabela  nr 5

l.p. rok ogółem 

w tym z powodu:

1 2 3 4 5 6 7

1 2010 4 979 44 98 3 701 1 136

2 2011 3 814 127 132 3 046 509

3 2012 3 186 0 93 2 540 553

4 2013 3 513 15 107 2 717 674

Razem : 15 492 186 430 12 004 2 872

Średniorocznie: 3 873 47 108 3 001 718

brak środków

LICZBA OSÓB NIEOBJĘTYCH POMOCĄ

brak warunków technicznych i 

sanitarnych

niechęć do korzystania z tej 

formy pomocy
inne



\ Tabela  nr 6

l.p. rok ogółem 

z tego:
1 2 3 4 5 6

1 2010 24 048 16 280 5 786 240 1742

2 2011 24 380 16 319 6 050 233 1778

3 2012 24 780 16 325 6 387 267 1801

4 2013 24 957 16 120 6 648 467 1722

LICZBA PLACÓWEK, W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PROGRAM 

inneżłobki przedszkola szkoły



Tabela  nr 7

l.p. rok liczba liczba KOSZT - ogółem środki

uczniów posiłków z tego: własne

1 2 3 4 5 6** 7**

1 2010 47 428 3 737 847 12 597 946 5,3 7,2

2 2011 58 041 4 964 591 17 660 896 7,4 10,2

3 2012 65 018 5 642 283 21 148 615 8,6 12,5

4 2013 62 416 5 593 147 21 648 185 8,5 13,0

Razem : 232 903 19 937 868 73 055 642 30 43

Średniorocznie: 58 226 4 984 467 18 263 911 7 11

* udzielanie pomocy w formie posiłku na wniosek dyrektora bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego 

** w mln zł

LICZBA UCZNIÓW OBJETYCH POMOCĄ NA MOCY ART. 6A* 

dotacja
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