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INFORMACJA O PROGRAMIE WIELOLETNIM  

„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” - STAN PRAWNY 
 
W dniu 29 grudnia 2005 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.), 
która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2005 r. Obowiązywanie przepisów prawnych ww. ustawy 
zostało przewidziane do dnia 31 grudnia 2009 r. 

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 określa 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 wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego 
został ustanowiony uchwałą Nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie  
harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na ten rok (M.P. Nr 48, poz. 
430) i określa terminy oraz realizatorów poszczególnych zadań. Celem programu wieloletniego jest 
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 
2010 r. Nr 175, poz. 1362 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” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) nie zwalnia gmin z obowiązku 
realizacji zadań: dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, 
wynikających  z ustawy o pomocy społecznej. Przepisy ustawy o pomocy społecznej mają także 
zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w ramach programu, co oznacza, że nie przewiduje się 
odrębnego trybu przyznawania pomocy w ramach programu, niż określony  ustawą o pomocy 
społecznej.    

Ponadto program zakłada 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 rozwój w gminach bazy 
żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

Pomocą w ramach programu objęte są:   

- 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 (kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy 
społecznej wynosi  dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł, na osobę w rodzinie- 351 zł). 
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Osoba samotnie gospodarująca może ubiegać się o pomoc w ramach programu, jeżeli jej dochód nie 
przekracza kwoty 715, 50 zł, a osoba w rodzinie, lub rodzina  może ubiegać się o pomoc w ramach 
programu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526, 50 zł. 
 
Program przewiduje otrzymanie pomocy w  następujących formach: 

-  posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,  

- zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom 
przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów 
żywienia),  

            - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.  
 

Ponadto w ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: 

- tworzenia nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowywania lub 
wydawania posiłków, 

- dowóz posiłków. 
 

Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetów gmin. W ustawie 
budżetowej na rok 2009 wielkość środków przewidziana na realizację programu wynosiła 550 mln 
zł. Program zakłada planowanie środków budżetu państwa na jego realizację zarówno w budżetach 
wojewodów jak i w rezerwie celowej. Umożliwia to wcześniejsze przekazanie środków budżetu 
państwa do gmin.   

Wyżej wymienione środki zostały zaplanowane w częściach budżetu państwa, których 
dysponentami są 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 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gmina może ubiegać się o dotację na realizację zadania, 
pod warunkiem, że udział środków własnych gminy nie będzie niższy niż 40% przewidywanych 
kosztów realizacji programu. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może jednak wyrazić zgodę 
na zmniejszenie tego udziału, jednak nie więcej niż do 20%. 
 
Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wysokość dotacji 
jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta), mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób 
wymagających pomocy w zakresie dożywiania, konieczność rozwoju bazy żywieniowej i dowozu 
posiłków, a także sytuację finansową gminy.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
realizacji wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U. Nr 241, 
poz.1761) umożliwiało – do końca realizacji Programu tj. do 31.12.2009 r. - wojewodzie  
przeznaczenie tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub 
wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków do 20% środków budżetu państwa przewidzianych 
dla województwa na realizację Programu. Wysokość dotacji na w/w cele, dla każdej gminy 
odrębnie, w zależności od potrzeb, przyjętych rozwiązań, a także sytuacji finansowej gminy, 
określał wojewoda.  
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REALIZACJA  PROGRAMU W 2009 r. 
W styczniu 2009 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokonało podziału środków 
zaplanowanych na realizację Programu i poinformowało wszystkich wojewodów o sposobie 
podziału, a także o wielkości środków dla każdego z województw. Podział kwoty w wysokości    
550 mln zł, został przedstawiony w załączniku nr 1 do sprawozdania.  
Podział rezerwy celowej w kwocie 200 mln zł został dokonany w oparciu o następujące dane: 
 – 60% środków - w oparciu o szacunkową liczbę osób wymagających pomocy w zakresie 
dożywiania w województwie (zgodnie z szacunkową informacją uzyskaną z Wydziałów Polityki 
Społecznej za rok 2008),  
- 30% środków - w oparciu o poziom dochodów na mieszkańca w województwie (dane 
Ministerstwa Finansów za 2007 r.)  
-  10% środków - w oparciu o średnią stopę bezrobocia w województwie (dane MPiPS na koniec 
2007 r.). 
 
W roku 2009 r. z danych przekazanych przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich 
wynika, że z wnioskami o udzielenie dotacji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 
zaplanowanych na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wystąpiło 2 476 
gmin, co stanowiło 99,9 % wszystkich gmin. Dwie gminy, które nie przystąpiły do programu 
realizowały dożywianie z własnych środków. 352 gminy w skali kraju podniosły kryterium 
dochodowe (powyżej 150%) uprawniające do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania.  
Tablica 1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, stan na 31 grudnia 2009 r. 

Liczba gmin w województwie 

w tym liczba gmin, 
które uczestniczą 

w Programie 

Liczba gmin, których 
udział środków własnych w ogólnej 

kwocie na dożywianie wynosi: 

w tym  
Województwo  ogółem 

ogółem 

liczba 
gmin, które 
podniosły 
kryterium 

dochodowe 
pow. 150%

20% 21-
30% 

31-
39% 40% pow. 

40% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 dolnośląskie 169 169 33 8 18 4 79 60 
2 kujawsko - pomorskie 144 144 41 21 50 30 30 13 
3 lubelskie 213 213 24 57 79 16 28 33 
4 lubuskie 83 83 8 19 31 7 13 13 
5 łódzkie 177 176 28 0 35 15 15 111 
6 małopolskie 182 182 13 1 31 19 33 98 
7 mazowieckie 314 313 65 27 60 20 55 151 
8 opolskie 71 71 10 0 5 3 50 13 
9 podkarpackie 159 159 7 17 87 39 5 11 

10 podlaskie 118 118 25 48 47 7 5 11 
11 pomorskie 123 123 22 12 43 14 14 40 
12 śląskie 167 167 18 1 10 23 6 127 
13 świętokrzyskie 102 102 7 0 52 34 16 0 
14 warmińsko - mazurskie 116 116 13 54 48 11 2 1 
15 wielkopolskie 226 226 23 6 25 27 13 155 
16 zachodniopomorskie 114 114 15 7 29 27 8 43 

 RAZEM: 2 478 2 476 352 278 650 296 372 880 
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Środki z rezerwy celowej budżetu państwa były przekazywane w III transzach zgodnie z terminami, 
określonymi w harmonogramie realizacji zadań w ramach Programu wieloletniego na rok 2009 
przyjętego uchwałą Nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu 
zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na ten rok.  

Wielkości uruchamianych poszczególnych transz przedstawiały się następująco: 
1)  transza I w wysokości 50.000.000 zł – na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

do Ministra Finansów z dnia  7 kwietnia 2009 r. 
2)  transza II w wysokości 63.312.726 zł – na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

do Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. 
3)  transza III w wysokości 79.815.977 zł – na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

do Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. 

Ponadto w związku ze zgłoszonymi przez 4 województwa zwiększonymi potrzebami na realizację 
Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpił poprzez odrębne pisma do Ministra 
Finansów o wyższą dotację celową w na łączną kwotę w wysokości 5.545.484 zł na sfinansowanie 
zgłoszonego zapotrzebowania.  

 Do województw tych należą: 

 - małopolskie w kwocie: 4.096.381 zł, (pismo z dnia 9 października 2009 r. DPS.III.B-073-36-
BL/4699/09) 

 - mazowieckie w kwocie: 400.000 zł ( pismo z dnia 13 października 2009 r. DPS.III.-B-073-40-
BL/4794/09) 

 - podlaskie w kwocie: 46.500 zł,(pismo z dnia 14 października 2009 r. DPS.III-B-073-41-
BL/4827/09) 

 - warmińsko-mazurskie w kwocie: 1.002.603 zł, (pismo z dnia 14 października 2009 r. DPS.III-B-
073-41-BL/4827/09) 

 

Z szacunkowych danych zebranych na początek marca 2009 r., na temat środków przewidzianych 
na realizację Programu w 2009 r. wynikało, że wielkość środków własnych gmin wyniosła 
293.840.256 zł, z czego : 

- na dożywianie 274.295.567 zł, 

- na dowóz posiłków 2.871.877 zł,  

- na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania  
lub wydawania posiłków 16.540.812 zł;  
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące realizacji programu w zakresie szacunku 
wielkości środków i wykorzystania środków własnych gmin: 
 

 
 
Tablica 2.  Wykorzystanie środków własnych na realizację Programu w 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak wynika z tabeli 2 wykorzystanie środków własnych gmin na realizację Programu w okresie      
I-XII 2009 r.  w odniesieniu do szacunków dokonanych na początku marca 2009r. kształtowało się 
na poziomie 101,36%. Tylko w trzech województwach  (podlaskie, lubuskie i opolskie) zwiększyła 
się kwota środków własnych gmin przeznaczona na realizację Programu w stosunku do 
planowanych wcześniej. Natomiast w pozostałych województwach wykorzystanie środków 
własnych gmin było niższe niż zaplanowane, z czego najniższe dotyczyło województw:   
dolnośląskiego 88,87%, mazowieckiego 88,54% i świętokrzyskiego 71,88%. 

 

Natomiast szacunkowa wielkość środków dotacji budżetu państwa wnioskowana przez gminy 
wyniosła  523.723.518 zł, z czego : 

Środki własne gmin Lp. 
 Województwo 

Szacunkowa 
wielkość Wykonanie % 

1 Dolnośląskie 21.693.311 19.282.258 88,87 

2 Kujawsko-pomorskie 18.403.109 17.634.066 95,82 

3 Lubelskie 13.070.505 12.839.519 98,23 

4 Lubuskie 9.292.402 9.657.566 103,92 

5 Łódzkie 18.996.946 19.068.808 100,37 

6 Małopolskie 23.567.917 21.315.078 90,44 

7 Mazowieckie 45.786.270 40.542.127 88,54 

8 Opolskie 10.360.845 10.727.069 103,53 

9 Podkarpackie 16.924.088 15.295.004 90,37 

10 Podlaskie 7.400.704 7.846.905 106,02 

11 Pomorskie 18.830.451 17.223.762 91,46 

12 Śląskie 31.341.939 33.509.910 106,91 

13 Świętokrzyskie 21.920.000 15.757.560 71,88 

14 Warmińsko-Mazurskie 12.208.966 11.850.498 97,06 

15 Wielkopolskie 26.023.164 25.905.892 99,54 

16 Zachodniopomorskie 19.917.719 19.386.681 97,33 

Razem 293.840.256 297.842.703 101,36 
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- na dożywianie 495.986.074 zł, 

- na dowóz posiłków 2.770.980 zł, 

- na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania  

lub wydawania posiłków 24.966.464 zł.  

Podane wielkości środków własnych gmin, jak i wnioskowana wysokość dotacji w ciągu roku 
uległy zmianom w trakcie realizacji Programu.  

 
W odniesieniu do środków budżetu państwa szacowanych w marcu potrzeby na poziomie 523 mln 
zł ulegały zmniejszeniu w trakcie roku. Zgodnie z prowadzonym przez wojewodów monitoringiem  
Programu oraz uaktualnianiem wielkości potrzeb przed uruchamianiem kolejnych transzy 
wojewodowie wydatkowali kwotę 518.454.304 zł. Po zmianach dokonanych w budżecie państwa  
kwota przyznanych wojewodom środków finansowych wynosiła 522.909.880 zł. W związku z 
niewykorzystaniem środków finansowych w wysokości 4.455.576 zł, Dyrektor Departamentu 
Pomocy i Integracji Społecznej zwrócił się do Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej 
Urzędów Wojewódzkich pismem z dnia 28 maja 20010 r. (znak: DPS.II.074/48/3079/JŁ/2010) o 
przesłanie informacji o przyczynach niewykorzystania uruchomionych środków.  
 
Ogółem kwota z przyznanych na realizację programu środków w budżetach wojewodów i środków 
rezerwy celowej budżetu państwa wynosiła 548.674.187 zł. Wysokość tej kwoty zawiera 
zmniejszenia środków finansowych dokonanych w siedmiu województwach– razem kwota 
zmniejszeń wynosiła 26.050.000 zł. Dokładniejsze rozeznanie potrzeb przez wojewodów w ciągu 
roku pozwoliło na odpowiednią alokację środków finansowych w województwach.  Z przekazanych 
do wojewodów środków nie została wykorzystana kwota 4.455.576zł.. W związku z powyższym 
Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej wystąpił do wszystkich Dyrektorów 
Wydziałów Polityki Społecznej z prośba o wyjaśnienie zwrotu do budżetu państwa środków. 
Wszyscy Dyrektorzy udzieleni wyjaśnień a wśród podstawowych przyczyn wymienili 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, 
- 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 korzystanie z form pomocy w ramach programu "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania". 
 
Aby zapobiec 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. 
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Szczegółowe zestawienie wykorzystania środków budżetu państwa w roku 2009 przedstawione 
zostało w załączniku nr 1.  
 

W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na realizację programu wydatkowana została kwota 
816.297.007 zł, w tym na wsi  337.371.360 zł. tj.42 % ogółu środków.  

Ze sprawozdania z realizacji Programu za styczeń – grudzień wynika, że ze środków własnych 
gminy przeznaczyły ogółem kwotę 297.842.703 zł, w tym na: 

- dożywianie (posiłek, zasiłek celowy oraz pomoc rzeczowa) 264.636.483 zł, 

- pozostałe koszty 

(w tym: koszty dowozu, utworzenia punktów wraz z doposażeniem i inne) 33.206.220 zł. 

 

Udział środków budżetu państwa w kosztach realizacji Programu wyniósł 63% natomiast środków 
własnych gmin 36%. 

Najwyższe wykorzystanie środków budżetu państwa w stosunku do przyznanych wystąpiło w 
trzech województwach: śląskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.  

Ze środków budżetu państwa, której dysponentami są wojewodowie wydatkowano kwotę  
518.454.304 zł, z czego 224.689.076 zł na wsi. tj. 43,3%. 
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Wykres 1. Koszt Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie I-XII 2009 r. 
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Wykres 2. Udział środków własnych i dotacji w całkowitym koszcie Programu 
w poszczególnych województwach. 
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W 3 województwach tj. warmińsko-mazurskim, lubuskim i podlaskim udział środków własnych był 
niższy niż średni udział krajowy i wynikał z konieczności zwolnień poniżej 40% udziału środków 
własnych gmin.   

Gminy przeznaczyły ze środków własnych kwotę 297.842.703 zł, z czego 112.682.284 zł na wsi. 
Największy 13,61 % udział środków własnych gmin wykazano w województwie mazowieckim, zaś 
najmniejszy  2,63% w województwie podlaskim. 

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY W RAMACH  PROGRAMU 
Łącznie pomocą w ramach Programu objęto 1.984.108 osób, z czego 1.005.523 osób, z obszarów 
wiejskich, z czego: 

- 286.637 dzieci do 7 roku życia (w tym 49% tej liczby tj.141.458 stanowiły dzieci  
z obszarów wiejskich), 

Najwięcej dzieci do 7 roku życia objętych było pomocą w województwach: śląskim (29.868 dzieci) 
i kujawsko-pomorskim (26.883 dzieci) i mazowieckim (26.363 dzieci), najmniej zaś w 
województwach: podlaskim (11.860 dzieci), świętokrzyskim (11.504 dzieci) i opolskim (7.200 
dzieci). Na obszarach wiejskich największa liczba dzieci objęta była pomocą w województwach: 
podkarpackim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, najmniejsza zaś w województwach: śląskim, 
lubuskim i opolskim. 
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- 838.732 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w tym 62% tej liczby  
tj. 519.847 stanowili uczniowie z obszarów wiejskich), 

Najwięcej uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej było objętych pomocą 
w województwach: mazowieckim, podkarpackim i  kujawsko-pomorskim. Najmniej liczne grupy 
uczniów stanowili uczniowie w województwach: podlaskim, lubuskim i opolskim. Na obszarach 
wiejskich najwięcej uczniów objętych było pomocą w województwach: mazowieckim, 
podkarpackim i lubelskim, najmniej zaś w województwach: śląskim, lubuskim i opolskim. 

- 908.264 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
(w tym 40% tej  liczby tj. 364.624 stanowiły osoby z obszarów wiejskich).  

Najwięcej osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej objętych 
było pomocą w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim, najmniej zaś 
w województwach: lubuskim, podlaskim i opolskim. Na obszarach wiejskich objęto pomocą 
największą liczbę osób w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim i warmińsko-
mazurskim, najmniej osób objętych pomocą było w województwach: śląskim, opolskim i 
podlaskim. 

FORMY POMOCY 
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) przewiduje trzy formy pomocy: 

- posiłek 
- zasiłek celowy 
- pomoc rzeczowa 

Poniższe wykresy przedstawiają liczbę osób, które korzystały z pomocy w ramach Programu  
w podziale na formy pomocy, w tym ogółem i na terenach wiejskich: 

Wykres 3.  Liczba osób, które skorzystały z pomocy w 2009 r. w podziale na formy tej pomocy. 

                         Polska ogółem                           wieś 

872 741

1 304 844

114 407

Posi łek Zasi łek celowy Pomoc rzeczowa

510 013

576 748

51 347

Posi łek Zasi łek celowy Pomoc rzeczowa
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1. Posiłek  
Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 872.741 osób, z czego ponad 58% stanowili mieszkańcy  
z terenów wiejskich. Znaczącą grupę osób korzystających z tej formy pomocy stanowiły dzieci  
i uczniowie – około 802 tys., w tym na wsi około 511 tys. dzieci i uczniów. Pozostałą grupę, 
otrzymującą pomoc w formie posiłku, liczącą około 85 tys. osób, stanowiły inne osoby, 
otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Liczba osób korzystających z różnych rodzajów posiłków przygotowywanych w ramach Programu: 

- pomocy w formie całodziennego wyżywiania (np. żłobki, przedszkola, stołówki w bursach 
szkolnych) 54.951 osoba,  

- pomocy w formie pełnego obiadu 410.963 osoby,  

- pomocy w formie jednego gorącego dania 355.102 osoby,  

- pomocy w formie mleka, bułki/kanapki 93.756 osób. 

Jak wynika z powyższego podstawową formą pomocy udzielanej w ramach „posiłku” jest pomoc 
udzielana w postaci pełnego obiadu i jednego dania gorącego. Te formy pomocy są również 
dominujące wśród dzieci i uczniów z obszarów wiejskich. Stosunkowo niewielka jest liczba osób 
objętych pomocą w formie całodziennego wyżywienia. 

W okresie czterech  kwartałów 2009 r. ogółem wydano 118.601.710 posiłków, w tym dla dzieci do 
7 roku życia – 12.965.505, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 91.086.872 
oraz dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej – 14.549.333 posiłki.  

Dane dotyczące liczby osób korzystających z posiłków na obszarach wiejskich przedstawiają się 
następująco:  

ogółem –  510.013 osób,   

dzieci – 72.979, 

uczniowie – 437.940,  

pozostałe osoby – 7.375. 

 

W okresie styczeń – grudzień na pomoc w formie posiłku przeznaczono kwotę ogółem 402 238 
tys. zł, co stanowi 49% całego kosztu Programu. Z tej kwoty 152 004 tys. zł pochodziło ze środków 
własnych gmin, natomiast 250.233 tys. zł z dotacji budżetu państwa. Przy liczbie posiłków 
przekraczającej 117 mln (w tym 68 mln posiłków na wsi) średni koszt jednego posiłku wyniósł  
3,39 zł, natomiast na terenach wiejskich 2,79 zł.  

Koszt jednego posiłku dla osób korzystających z pomocy w ramach Programu przedstawia się 
następująco: 

-  dla dzieci do 7 roku życia wyniósł 3,52 zł, w tym na wsi 2,83 zł, 

- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wyniósł 3,12 zł, w tym na wsi  
2,77zł, 

- dla pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
wyniósł 4,97 zł, w tym na wsi 4,45 zł.  

Poza ostatnią grupą osób, zdecydowana większość posiłków została wydana dzieciom i uczniom 
zamieszkującym na obszarach wiejskich.  

Jako jedno świadczenie zostały wydane posiłki w formie: 

- całodziennego wyżywienia 5.528.648 posiłków, w tym 32% na wsi, 
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- pełnego obiadu                                 53.751.010 posiłków,  w tym 37% na wsi, 

- jednego dania gorącego 47.963.164 posiłki, w tym  77% na wsi, 

- mleka, bułki/kanapki 11.358.888 posiłków, w tym 85% na wsi.  

W odniesieniu do dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy wielkości przedstawiały się 
następująco: 

 dzieci do 7 roku życia:   
- całodzienne wyżywienie 41.689 posiłków, w tym 26% na wsi, 

Najwięcej pomocy w formie całodziennego wyżywienia dla dzieci do 7 roku życia udzielono  
w województwach: śląskim, łódzkim i mazowieckim, zaś na wsi w województwach: śląskim, 
mazowieckim i małopolskim. Najmniej zaś udzielono w województwach: kujawsko-pomorskim, 
lubuskim i zachodniopomorskim, zaś na wsi w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim  
i podlaskim.  

- pełen obiad 39.921 posiłków, w tym 51% na wsi, 

Największą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu dzieciom do 7 roku życia wydano 
w województwach: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, zaś na wsi w województwach:   
mazowieckim, małopolskim i lubelskim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu 
wydano w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i opolskim. Na wsi najmniejszą liczbę 
posiłków w formie pełnego obiadu wydano w województwach: świętokrzyskim, opolskim  
i lubuskim. 

- jedno danie gorące 38.549 posiłków, w tym 87% na wsi, 

Największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego dzieciom do 7 roku życia wydano  
w województwach: podkarpackim, mazowieckim i lubelskim, na wsi w województwach: 
podkarpackim, mazowieckim i lubelskim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie jednego dania 
gorącego wydano w województwach: śląskim, podlaskim i opolskim, zaś na wsi w województwach:  
podlaskim, opolskim i śląskim.  

- mleko, bułka/kanapka 11.670 posiłków,  w tym 88% na wsi.  

 

Największą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/kanapki dzieciom do 7 roku życia wydano 
w województwach: małopolskim, podkarpackim i mazowieckim. W tych samych województwach 
wydano także największą liczbę posiłków na wsi. Najmniejszą liczbę posiłków w formie mleka, 
bułki/kanapki dzieciom do 7 roku życia wydano w województwach: zachodniopomorskim, 
lubuskim i opolskim. Największą liczbę posiłków na wsi wydano w województwach: lubuskim, 
śląskim i opolskim. 

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej: 
- całodzienne wyżywienie 11.164 posiłki, w tym 52 % na wsi, 

Najwięcej pomocy w formie całodziennego wyżywienia uczniom do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej udzielono w województwach: warmińsko-mazurskim, śląskim i świętokrzyskim, 
zaś na wsi w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim i  mazowieckim. Najmniej posiłków 
uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydano w województwach: pomorskim, 
kujawsko-pomorskim i opolskim, zaś na wsi w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim  
i śląskim. 

- pełny obiad 327.896 posiłków, w tym 42% na wsi, 

Największą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu uczniom do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej wydano w województwach: śląskim, mazowieckim i lubelskim, zaś na wsi  
w województwach: lubelskim, mazowieckim i małopolskim. Najmniej posiłków w formie pełnego 
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obiadu wydano w województwach: świętokrzyskim, lubuskim i opolskim. Najmniej posiłków na 
wsi wydano w województwach: świętokrzyskim, lubuskim i opolskim. 

- jedno danie gorące 286.596 posiłków, w tym 85% na wsi, 

Największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej wydano w województwach: mazowieckim, podkarpackim i pomorskim,  na wsi 
największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego wydano w województwach: 
podkarpackim, mazowieckim i lubelskim. Najmniej posiłków w formie jednego dania gorącego 
wydano w województwach: dolnośląskim, podlaskim i opolskim, zaś na wsi w województwach:  
dolnośląskim, śląskim i opolskim.   

- mleko, bułka/kanapka 82.350 posiłków, w tym 83% na wsi.  

Największą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/kanapki uczniom do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej wydano w województwach: małopolskim, wielkopolskim i podkarpackim, zaś 
na wsi w województwach: małopolskim, podkarpackim i wielkopolskim. Najmniejszą liczbę 
posiłków w formie mleka, bułki/kanapki wydano w województwach: lubuskim, 
zachodniopomorskim i opolskim,  zaś na wsi w województwach: śląskim, lubuskim i opolskim. 

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej: 
- całodzienne wyżywienie                           2.306posiłków, w tym 36% na wsi, 

Najwięcej pomocy w formie całodziennego wyżywienia udzielono pozostałym osobom 
otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej w województwach: 
świętokrzyskim, śląskim i warmińsko-mazurskim,  zaś na wsi w województwach: świętokrzyskim, 
dolnośląskim i wielkopolskim. Najmniej pomocy w formie całodziennego wyżywienia w/w osobom 
udzielono w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, zaś na wsi w 
województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. 

- pełny obiad                                             48.201  posiłków, w tym 6,24% na wsi, 

Największą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu pozostałym osobom otrzymującym pomoc na 
podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej wydano w województwach: mazowieckim, 
świętokrzyskim i dolnośląskim, zaś na wsi w województwach: dolnośląskim, mazowieckim 
lubuskim i zachodniopomorskim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie pełnego obiadu wydano  
w województwach: lubuskim, opolskim i podkarpackim, zaś na wsi w województwach: podlaskim, 
podkarpackim i kujawsko-pomorskim. 

- jedno danie gorące                                    34.836 posiłków, w tym 9,84% na wsi, 

Największą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego wydano osobom otrzymującym 
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej w województwach: śląskim, dolnośląskim  
i małopolskim, zaś na wsi w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.  
Najmniejszą liczbę posiłków w formie jednego dania gorącego wydano osobom otrzymującym 
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej w województwach: warmińsko-mazurskim, 
świętokrzyskim i podlaskim, zaś na wsi w województwach: warmińsko-mazurskim, opolskim i 
podlaskim. 

- mleko, bułka/ kanapka                             838 posiłków, w tym 42% na wsi. 

Największą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/kanapki pozostałym osobom otrzymującym 
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej wydano w województwach: 
świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i śląskim, zaś na wsi w województwach: kujawsko-
pomorskim, łódzkim i podkarpackim. Najmniejszą liczbę posiłków w formie mleka, bułki/ kanapki 
wydano w województwach: zachodniopomorskim, lubelskim i podlaskim, zaś na wsi 
w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim i podlaskim. 
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Ogółem koszty wydanych posiłków w okresie styczeń-grudzień 2009 r. wyniosły 402.237.886 zł, 
w tym na wsi 190.390.948 zł. Najwyższe koszty posiłków wystąpiły w województwach 
mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, w tym na wsi w województwach: mazowieckim,  
podkarpackim i małopolskim.  

Koszty posiłków wydanych uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w roku 2009 
wynosiły ogółem 284.401.198 zł, co stanowi 58% ogólnych kosztów posiłków.  

Nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego umożliwiła udzielanie posiłków do 
20% liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w 
danym miesiącu na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych. Z danych za IV kwartał 
2009 r. wynika, że liczba dzieci wyniosła 20.783, w tym na wsi 12.336. W tym okresie wydano 
1.304.583 posiłków, w tym na wsi 797.723. Koszt posiłków ogółem wyniósł 4.222.218 zł, na wsi 
zaś 2.292.470 zł. Posiłki były finansowane ze środków własnych, które zostały przeznaczone na 
realizację tej formy pomocy w wysokości 1.688.556 zł, zaś koszt posiłków sfinansowanych z 
dotacji wyniósł 2.541.999 zł.  

Szczegółowe dane przedstawia „Informacja dotycząca dożywiania bez konieczności 
przeprowadzania wywiadu za IV kwartał 2009 roku” stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania. 

 
2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 
Ogółem tą formą pomocy objęto 1.304.844 osób w rodzinach, którym udzielono 2.349.576 
świadczeń na łączną kwotę 342.728.871 zł.  

Udział osób pochodzących z terenów wiejskich, które skorzystały z pomocy w formie zasiłków 
celowych wyniósł 44%, tj. 576.748 osobom przyznano 775.601 świadczeń na kwotę  
114.789.405 zł.  

Największą liczbę osób objętych pomocą w formie zasiłku celowego odnotowano w woj. śląskim, 
kujawsko – pomorskim i warmińsko-mazurskim. 

Pomoc w tej formie kierowana był głównie do osób dorosłych (813.296 osób), które otrzymywały 
wsparcie na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast najmniejszą liczbę 
odnotowano w  woj. świętokrzyskim, podlaskim i opolskim. 

 
3. Świadczenia rzeczowe (produkty żywnościowe do przygotowania posiłku) 

Z pomocy w tej formie skorzystało 114.407 osób w rodzinach, w tym 45% osób stanowiły osoby  
z terenów wiejskich. Łączny koszt świadczeń rzeczowych wyniósł 13.034.637 zł, w tym na wsi 
5.074.860 zł, co stanowi 39% łącznych wydatków na świadczenia rzeczowe. 

Największą liczbę osób korzystających ze świadczenia rzeczowego stanowiły osoby otrzymujące 
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 63.020 osób, w tym na wsi 27.881 osób. 
Pozostałą grupę osób stanowili uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej –  
36.315 osób, w tym na wsi  17.454 osób i dzieci do 7 roku życia – 15.600 osób, w tym na wsi  6.318 
osób.  

Największą kwotę świadczeń w zł przyznano w województwach: podkarpackim – 2.634.919 zł, 
dolnośląskim – 1.485.272zł i wielkopolskim – 1.244.953 zł. Najniższą kwotę świadczeń przyznano  
w województwach: opolskie- 163.131 zł, małopolskim- 148. 623 zł i lubuskim – 108.651 zł.  

DOWÓZ POSIŁKÓW 
Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewiduje również możliwość 
dotarcia z pomocą do obszarów charakteryzujących się mniejszą lub całkowitym brakiem 
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dostępności do stołówek i punktów przygotowywania i wydawania posiłków. W okresie styczeń – 
grudzień, z ogólnej liczby osób, którym udzielono pomocy w formie posiłku, do 57.588 osób 
zorganizowano dowóz posiłków. Większość, bo 86% osób, korzystających z tej formy pomocy, 
stanowiły osoby z obszarów wiejskich. 

 Jednocześnie w omawianym okresie dowieziono do 1.181 osoby produkty żywnościowe  
do przygotowania posiłków, w tym na wsi do 413 osób.  

Środki  wydatkowane na realizację dowozu wyniosły 6.678.680 zł, z tego 46%, tj. 3.041.453 zł  
na wsi.  

 

BAZA ŻYWIENIOWA 
W okresie styczeń - grudzień program realizowany był w 21.515 punktach żywieniowych, w tym na 
wsi w 10.883, co stanowi 51%  ogólnej liczby punktów żywieniowych.  

Pomoc udzielana była w: 

- 14.085 stołówkach, w tym na wsi w 5.263 stołówkach, 

- 7.430 pomieszczeniach do przygotowywania i wydawania posiłków, w tym na wsi w 5.620 
pomieszczeniach do przygotowywania i wydawania posiłków. 

W 2009 roku uruchomiono 100 stołówki, w tym 60 na wsi oraz 75 pomieszczeń  
do przygotowywania lub wydawania posiłków, w tym 59 na wsi. Liczbę uruchomionych punktów 
żywieniowych w poszczególnych województwach przedstawia poniższy wykres. 
Wykres 4. Liczba punktów żywieniowych w 2009 r. 
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Dożywianie prowadzone było w: 
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- 16.140 szkołach, z czego 59% stanowiły szkoły wiejskie; 
- 5.508 przedszkolach, z czego 33% stanowiły przedszkola z obszarów wiejskich; 
- 254 żłobkach.  

 
 

 

Tablica 3. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- I, II, III i IV kwartał 2009 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
DOŻYWIANIE

(posiłek) 
ZASIŁEK 
CELOWY 

ŚWIADCZENIE 

RZECZOWE 

INNE 

(dowóz) 

Kwota ogółem 99 321 087 64 079 700 2 156 709 1 188 400 

Dzieci do lat 7 

(liczba osób) 
76 134 78 148 2 760 23 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 

 ponad gimnazjalnej 

(liczba osób) 

557 769 125 122 5 435 16 

I 
KWARTAŁ 

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

(liczba osób) 

57 332 335 792 13 069 228 

Kwota ogółem 219 311 734 131 921 281 4 803 817 3 037 942 

Dzieci do lat 7 

(liczba osób) 

79 906 108 224 4 475 34 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 

 ponad gimnazjalnej 

(liczba osób) 

571 881 169 912 8 769 28 

II 
KWARTAŁ 

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

(liczba osób) 

66 015 469 112 21 625 437 

Kwota ogółem 261 209 235 205 247 482 6 546 751 4 098 147 

Dzieci do lat 7 

(liczba osób) 

105 788 140 355 5 292 102 

III 
KWARTAŁ 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

(liczba osób) 

621 631 242 865 10 703 108 
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 Pozostałe osoby 
otrzymujące pomoc na 
podstawie art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej 

(liczba osób) 

74 483 589 627 26 324 669 

Kwota ogółem 402 237 886 342 728 871 13 034 637 6 678 680 

Dzieci do lat 7 

(liczba osób) 

127 690      188 299 15 600 43 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

(liczba osób) 

674 697     322 341 36 315 62 

IV 
KWARTAŁ 

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

(liczba osób) 

908 264 813 296 63 020 1 076 

 

SZACUNKI dotyczące  OSÓB NIEOBJĘTYCH POMOCĄ 
Poza systemem pomocy w zakresie dożywiania w czwartym kwartale pozostawało 6.587 osób 
spełniających warunki określone w ustawie do otrzymania pomocy, w tym na wsi 3.119 osób. 
Liczba ta zmniejszyła się o 1.080 osoby w stosunku do III kwartału. 

Wśród ogółu osób nieobjętych pomocą największą grupę stanowiły osoby nieobjęte ze względu na 
niechęć do korzystania z tej formy pomocy oraz z innych powodów – łącznie 6.319 osób tj. 96% 
osób nieobjętych pomocą. Na terenach wiejskich grupa ta wynosiła 2.923 osób tj.94 % osób 
nieobjętych pomocą na wsi.  

Ze względu na brak warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłku ogółem 
nieobjętych pomocą było 268 osób tj. 4,06 % ogólnej liczby osób nie objętych pomocą. 
Jednocześnie w dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
łódzkim, małopolskim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i 
zachodniopomorskim nie zostały wykazane osoby wymagające dożywiania, nieobjęte Programem 
ze względu na brak warunków technicznych i sanitarnych do przygotowywania posiłku. Z 
informacji przesłanej z wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich wynika, że gdy nie 
możliwe było objęcie programem osób w formie posiłku ze względu na brak warunków 
technicznych i sanitarnych, osoby były objęte pomocą w ramach programu w formie zasiłku 
celowego. 

Osobną przyczyną nieobjęcia  pomocą osób w ramach Programu jest brak środków. Z tej przyczyny 
poza systemem pomocy nie było osób nie objętych pomocą w ramach Programu. Z monitoringu 
programu wynika, że również w roku 2009 jak i w roku 2008 środki finansowe przeznaczane na 
realizację działań przewidzianych programem były bardzo dobrze planowane i rozdysponowane 
zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami w poszczególnych województwach.  

W ciągu realizacji programu w 2009 r. w województwach, w których występowała sytuacja nie 
objęcia pomocą „braku środków”, poszczególni wojewodowie byli informowani przez Sekretarza 
Stanu – Pana Jarosława Dudę (pismo z dnia 26 sierpnia 2009 r. znak: DPS.II.-074-90-4027/JŁ/09), 
o  konieczności podjęcia działań w tym zakresie. 
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Wykres 5.   Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem 
w poszczególnych województwach. 
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Wykres 6. Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem, z powodu: 

0 268

5 072

1 247

braku środków

braku w arunków  technicznych i
sanitarnych do przygotow ania
posiłku

niechęci do korzystania z tej
formy pomocy

z innych pow odów
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PODSUMOWANIE 
Priorytetowym działaniem w realizacji Programu stało się podjęcie działań w celu objęcia 

pomocą w formie posiłku osób nieobjętych dożywianiem z różnych powodów, w szczególności  
z powodu braku warunków technicznych, braku wyrażenia zgody przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka wymagającego pomocy na udzielenie pomocy w formie dożywiana lub z powodu 
uniemożliwienia przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka przeprowadzenia rodzinnego 
wywiadu środowiskowego.  

Kolejnym zadaniem było zwiększenie o 50 mln zł, środków budżetu państwa 
przeznaczonych na realizację programu w roku 2009 r. tj. do 550 mln zł oraz zwiększonie części 
środków budżetu państwa, której dysponentami są wojewodowie w roku 2009 do 350 mln zł.  

 Przyjęte kierunki zostały ujęte w uchwale Nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008r. 
w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu w tym roku. (M.P.  
Nr 48, poz. 430)  

Nowelizacja rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pozwalała wojewodom do końca realizacji 
wieloletniego programu czyli do dnia 31 grudnia 2009 r. na przeznaczenie do 20% przyznanych dla 
województwa środków na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów 
przygotowywania i wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków (łącznie).Przedłużyło to 
możliwość racjonalnego wykorzystanie tych środków w zależności od potrzeb istniejących w 
danym województwie do końca 2009r.   

W skład przygotowanego sprawozdania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego z realizacji programu za poprzedni rok budżetowy wchodzi również część 
przygotowana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Z niniejszego sprawozdania wynika, że liczba dzieci i młodzieży korzystających z Programu 
w roku 2009 wynosiła 832.021. Programem objęte były szkoły i placówki oświatowe: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W najmniejszym stopniu objęcie 
Programem występuje wśród uczniów szkół ponadgiminazjalnych. W szkołach tych istnieje 
znacznie mniejsza baza stołówkowa oraz występuje mniejsze zainteresowanie uczniów tych szkół 
żywieniem oferowanym przez stołówki. 

Jak wynika z danych ujętych w sprawozdaniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego na podkreślenie zasługuje fakt, iż w roku 2009 nie było osób, które spełniały 
określone ustawą podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do bezpłatnych posiłków, a  nie 
były objęte Programem z powodu braku środków finansowych. Od czasu realizacji zadania 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dzieci, uczniów i osób dorosłych,  
pozbawionych pomocy w formie posiłku, co stanowi cel programu, sytuacja ta wystąpiła podobnie 
jak w roku 2008.                                                       

Jednocześnie w roku 2009 efektem działań w zakresie objęcia niedożywionych dzieci  
i uczniów Programem, była nowelizacja ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) 
ustawą z  dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych realizacją wydatków 
budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706). Znowelizowane przepisy tej ustawy umożliwiają 
dożywianie w szkołach faktycznie głodnych dzieci i uczniów, którzy z różnych powodów, 
najczęściej od nich niezależnych, nie mają szansy na spożycie żadnego posiłku w szkole, w której 
przebywają znaczną część dnia. Zgodnie z przepisami ustawy pomoc ta będzie udzielana  
w uzasadnionych sytuacjach, bez konieczności przeprowadzania rodzinnych wywiadów 
środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych. Przyjęto, że maksymalna liczba 
dożywianych dzieci  dodatkowo w szkole nie może przekroczyć 20% liczby dzieci żywionych w 
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szkole w ramach Programu w oparciu o wydane decyzje administracyjne. Nowelizacja ustawy 
weszła w życie w dniu 1 stycznia 2010 r.  

W roku 2009 zostało przygotowane Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres styczeń – grudzień 2008r. Sprawozdanie to 
pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak z dnia 16 lipca 2009 r. znak 
DPS.II.070/3/3313/KK/09 zostało przekazane Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
Panu Bronisławowi Komorowskiemu.   

 Realizacja programu w  latach 2006-2009 przedstawiała się następująco: 

Począwszy od pierwszego roku funkcjonowania programu wieloletniego tzn. od 2006 wielkość 
środków finansowych wspierających gminy w wypełnianiu przez nie zadania własnego 
pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa była dostosowywana do potrzeb występujących 
w województwach. Wielkości te były zapisywane uchwałach Rady Ministrów na dany rok realizacji 
programu  i wynosiły: 

• w 2006 r.  środki budżetu państwa wynosiły 350 mln zł, środki którymi dysponentami byli 
wojewodowie 150 mln zł, razem 500 mln zł, 

• w 2007 r. środki budżetu państwa wynosiły 200 mln zł, środki którymi dysponentami byli 
wojewodowie  300 mln zł, razem 500 mln zł, 

• w 2008 r. środki budżetu państwa wynosiły 250 mln zł, środki którymi dysponentami byli 
wojewodowie  250 mln zł, razem 500 mln zł, 

• w 2009 r. środki budżetu państwa wynosiły 200 mln zł, środki którymi dysponentami byli 
wojewodowie 350 mln zł, razem 550 mln zł. 

W programie od roku 2006 wzrastała liczba gmin w nim uczestniczących. W 2006 r. liczba ta 
wynosiła 2.473 gminy, w latach 2007-2009 liczba gmin zwiększyła się do 2.476 gmin. Liczba gmin, 
których udział środków własnych gmin kształtował się na poziomie 40% w latach 2006-2008 była 
większa niż 400 gmin, z kolei w 2009 r. liczba ta wynosiła 372 gminy, jednak w tym roku liczba 
gmin z udziałem środków własnych powyżej 40% była największa w całym okresie realizacji 
programu i wynosiła 880 gmin. Liczba gmin, które podniosły kryterium dochodowe do 150% była 
największa w 2009 r., ww. roku 352 gminy skorzystały z tej możliwości. Jednocześnie w roku 2009 
liczba gmin, które zwróciły się o obniżenie udziału własnego gmin z uzasadnionych powodów była 
najmniejsza w porównaniu z poprzednimi latami – było to 278 gmin. 

Liczba osób objęta programem w całym okresie realizacji programu wynosiła średnio 
2.000.000 potrzebujących. W ww. okresie programu dominującą grupę stanowiły dzieci do 7 roku 
życia i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Grupa ta stanowiła średnio 
1.000.000. Liczba osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7a ustawy o pomocy społecznej w 
okresie trwania programu wynosiła ponad 800.000 osób.  

Na przestrzeni lat najwięcej osób korzystało z programu w formie posiłku oraz zasiłku 
celowego – odpowiednio powyżej 800.000 oraz 1.000.000 osób. Ze świadczenia rzeczowego w 
latach 2006-2009 korzystało średnio ponad 100.000 osób. Liczba osób, którym dowieziono posiłek 
wzrastała z roku na rok, co szczególne znaczenie ma w odniesieniu do dzieci i uczniów 
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, ich liczba wzrastała z każdym rokiem 
funkcjonowania programu. Również liczba osób dorosłych, którym dowieziono posiłek zwiększała 
się z roku na rok. W latach 2006-2009 liczba osób dorosłych – samotnych, niepełnosprawnych 
korzystających ze świadczenia rzeczowego była znacząca i wynosiła ponad 60.000 osób. Liczba 
osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe w okresie funkcjonowania programu wynosiła 
ponad 1.000 osób.  

Program umożliwił wydawanie każdego roku realizacji programu ponad 100.000.000 posiłków. 
W ciągu realizacji programu formą zgodną z jego celami i najczęściej udzielaną był pełen obiad  
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i jedno danie gorące, przede wszystkim forma tej pomocy była udzielana na terenach wiejskich, co 
było założeniem programu. 

Liczba punktów żywieniowych w latach 2006-2009 wynosiła ponad 21.000, w roku 2007 była 
największa – jak wynika z danych sprawozdawczych w ww. roku funkcjonowało 22.946 punktów 
żywieniowych. W tym roku wojewodowie na mocy wydanego aktu wykonawczego do ustawy 
mogli przeznaczać do 20% dotacji na doposażenie punktów wydawania lub przygotowania 
posiłków. Wśród placówek prowadzących dożywianie w okresie 2006-2009 dominowały szkoła  
i przedszkola.  

Kontynuacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została 
przewidziana do roku 2013. Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.  
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. Nr 267, poz. 
2259 oraz z 2008 r. Nr 225, poz. 1487), które zostały włączone do ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 
1706) przedłużyły okres funkcjonowania przepisów prawnych ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego oraz wprowadziły zmiany prawne wynikające z monitoringu realizacji ustawy w 
latach 2006-2009. Wprowadzone zmiany polegają m.in. na doprecyzowaniu możliwości udzielania 
pomocy przy przekroczeniu określonego kryterium dochodowego oraz na wskazaniu źródła 
finansowania tej pomocy, zwiększeniu procentowego udziału uczniów, którzy mogą skorzystać  
z bezpłatnego posiłku bez ustalania sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Na 
mocy znowelizowanych przepisów prawnych 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. Łączne nakłady finansowe na działania programowe 
wyniosą nie mniej niż 6.000.000 tys. zł, w tym w latach 2010-2013 nie mniej niż 3.100.000 tys. zł.  

Z rocznego funkcjonowania programu będzie przyjmowane przez Radę Ministrów 
sprawozdanie w formie uchwały, co pozwoli na bieżące kontrolowanie programu. Natomiast cały 
okres realizacji programu będzie objęty jednym sprawozdaniem, przedstawianym Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwoli to na zobrazowanie dynamiki realizacji programu.  Do zadań 
Ministra Edukacji Narodowej w latach 2010-2013 będzie należało upowszechnianie informacji  
o programie w szkołach i placówkach oświatowych oraz monitorowanie przebiegu programu. 
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Załączniki: 

- Nr 1. Wykorzystanie środków budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” w okresie I-XII 2009 r. 

- Nr 2. Informacja za rok 2009 dotycząca dożywiania dzieci i młodzieży bez konieczności przeprowadzania 
rodzinnego wywiadu środowiskowego  i wydawania decyzji.. 

- Nr 3. Sprawozdanie Ministra Edukacji Narodowej z monitoringu Rządowego programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” za 2009 r. 

 



za|ącznlk Nr l

Program ..Pomoc państwa w zakresie dożywiania" styczeń - grudzień 2009

Wykorzystenie środków budżetu państwa na rea|izację Progr.mu ''Pomoc państwa w zakr€s|o dożtM|an|a.. w okros|o | . x|| 2009

WYszczEGÓLNlENtE

Prryznane środkl
na Program
w budżetach
woIewodÓw

Itrangza ll transza ll ltransza lV transza
Przyznane

środki
RA'ZEM

ZmnleJszani
r w budżecla

pa stwa
kol 7 - kol.8

Środki
wykorryetane

kol 10 - kol 9

1 2 3 4 5 6 7 I I 1 0 1 1
I dolnoś!ąskie 18 305 000 2 475 160 2 475 159 3 475 157 0 26730 476 26 730 47e 26 467 930 -262 546

2 kujawsko-pomorskie 27 037 004 3 878 069 5 954 577 118 300 0 36 987 946 320 000 36 668 236 36 400 703 -267 533
3 lubelskie 23 971 000 3 339 {47 3 339 147 0 0 30 649 294 464 000 30 224 123 29 960 374 -263 749
4 lubuskie 15 806 000 2 321 849 2 321 849 2789 3il 0 23239 052 11 273 23 227 775 23037 341 -190 438
5 łÓdzkie 24 139 000 3 336.161 3 336 464 I292718 0 40 104 646 2 630 000 37 47464e 37 357 529 -117 117
o małopolskie 25 004 000 3 894 129 3 894 129 3 894 ,|29 4 096 381 40 782768 7 470 000 33 3'12 64C 32 790 430 -522 216
a mazowieckie 26 852 000 3 728 562 5728 562 19 776 562 400 000 s6 48s 686 15 048 000 41 437 68ę 41 208 205 -229 481
I opolskie 10 136 000 1 820 241 2178326 0 0 14 134 567 14 323 898 14 046 033 -277 866
9 podkarpackie 27 454000 3 785 303 3 785 303 3 785 303 0 38 809 909 38 809 90! 38 4{9 024 -390 885
1 0 podlaskie 16 513 000 2127 248 2427 246 3 053 392 46 500 24 467 384 24 467 3U 24220930 -246 454
Ą ' |
t l pomorskie 21u1 000 2 905 3{8 2 90s 318 3 502 318 0 30 753 954 107 000 30 647 054 30 618 334 -28 720
12 ś|ąskie 26 331 000 3 808 030 7 860 000 6 107 644 0 4 106 674 44102674 43 104 006 -998 668
1 3 świętokrzyskie 20 968 000 2 924 453 3 924 453 44V2392 0 32289298 32 350 838 32 063 310 -287 525
1 4 warmi sko- mazurskie 23 028 000 3 211 36t 3 211 362 g 471737 I 002 603 39 928 064 39 928 0M 39 919 808 -B 256
1 5 wielkopolskie 20 748 AOO 2 836 {01 6 682 26s 7 502 885 0 37 749 251 37 749 251 37 556 614 -192 637
1 6 zachodnlopomorskie 22267 000 3 308 566 3 308 566 2 571 086 0 31 455 218 31 455 218 31 283 733 -171 485

POLSKAT 350 000 000 50 000 000 63 312 726 79 815 97? 5 545 484 548 674 187 26 050 273 s22 909 88( 518 454 304 4 455 576
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Załącznik nr 2

|nformacJa za rok 2009, dotycząca dożyw|ania dzieci l młodzleży bez konleczności
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji

lp. WojewÓdztwo
Liczba dzieci Liczba posiłkÓw Koszt posiłkÓw.oqÓłem z teqo: dotacje

ogÓłem w tym na
wsi ogÓłem w tym na wsi ogÓłem w tym na ws ogÓłem w tym na wsi ogÓlem w Ę m n a

wsi
1 dolnoŚ]askie 1 27C 51 t 92203 32 85S 413  165 102 571 197 751 57 471 215 41Ą 45 10:
f kujawsko-pomorskie 1 126 441 57 627 27 25C 161 66C 66 63i 66 313 29 721 9 5  6 1 9 37 182

lubelskie 1 724 1 231 1 1 8 0 4 1 85 43a 314 411 216 24t 101  18 ! 78 92ź 213 222 1 3 7  3 1 !
4 lubuskie 608 34t 39 972 22 01! 147 424 78 07S 39 808 24731 107  616 53 342

łÓdzkie 839 50ś 52 94e 35 07t 1 53 55S 89 987 68 88C 46 24? 84 670 43 74a

6 małopoIskie 2 126 1 60r 1 1 9 7 6 S 89 172 399 659 267 74t 191 688 1 16 046 207 971 151 69t
7 mazowieckie 1 272 99( 84 41 59 97t 234 958 1 56 70( 1 1 3 8 9 C 73 321 129  159 83 37S
I ooolskie 325 212 23 25e 15 601 76 004 46 601 18 542 10 63e 57 463 35 96r
a podkarpackie 1 405 1 08{ 100 594 77 61i 257 258, 1 92 90: 52 626 35 592 204 632 157 311

'tcoodlaskie 805 28( 50 632 17 79! 1 85 206 61 06( 47 26e 19 793 1 37 940 41 261
1 1 oomorskie 2007 1 378 114 217 82 10r 321 629 210 05' 11o 42ę 61 94t 211 20Q 148 104

12 Ś|ąskie 2 162 565 121 36S 35 67t 437 781 97 34t 256 65s 50 704 181 126 46 641

1 świetokrzvskie 642 371 32 55S 20 16t 97 545 55 99: 37 594 21 521 59 925 34 44(

1 Ąwarmi sko-mazurskie 2 251 1 34t 155 41! 101 26',1 475 418 300 20r 140 658 8270( 334 758 217 501

1 5wielkooolskie 1 140 66t 73 662 47 83ź 267 513 1 56 41r 1 1 6  9 6 9 63 923 1 50 543 92 49ł

1 6zachodniopomorskie 1 075 77i 67 904 47 88[ 279 03C 193 92t 128 289 84 64f 150 741 109 58t

RAZEM 20 783 12331 1 304 583 797 723 4222218 2292 47( I 688 5s6 857 934 2 541 999 1 435 08Ź
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      Załącznik nr 3 

  

Sprawozdanie Ministra Edukacji Narodowej  z monitoringu programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2009 rok 

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania upowszechnia informacje o Programie, mając na uwadze 

efektywną realizację Programu w szkołach i placówkach oświatowych, oraz monitoruje jego 

realizację i przekazuje roczną informację w tej sprawie do ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

 

Celem Programu było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego 

pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakładał długofalowe działanie w 

zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska 

niedożywienia, upowszechnienie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i 

rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.  

 

Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano 

pomoc w formie posiłku, spożywały posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiadała warunki 

pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. W przypadku, gdy szkoła nie 

posiadała warunków do przygotowywania lub wydawania posiłków, kierownik ośrodka 

pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorem szkoły, zapewniał spożywanie posiłków 

poza szkołą. 

 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowano trzy tabele dotyczące różnych aspektów 

realizacji programu:  

Tabela 1. Struktura placówek uczestniczących w programie – pozwalająca na ocenę 

liczby i rodzaju szkół i placówek oświatowych biorących udział w programie,  

Tabela 2.  Liczba dzieci i młodzieży objętych programem z podziałem na typy szkół oraz 

formy wydawanych posiłków (całodzienne wyżywienie, pełny obiad, jedno gorące danie, 

mleko, bułka/kanapka i inne), 
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Tabela 3. Organizacja dożywiania w szkołach i placówkach oświatowych – ocena liczby i 

rodzaju placówek, w których: 

a) zorganizowano dowóz posiłku, 

b) z powodu braku możliwości dożywiania, organizowany był dowóz dzieci na posiłek, 

c) planowano utworzenie punktów żywienia lub dożywiania, 

d) doposażono punkty żywienia, 

e) utworzono nowy punkt dożywiania, gdzie przyrządzano i wydawano posiłki, 

f) utworzono nowy punkt dożywiania, gdzie wydawano posiłki. 

W realizację programu włączeni byli Kuratorzy Oświaty. Tabele do zbierania danych zostały 

przekazane Kuratorom Oświaty w formie aplikacji arkusza kalkulacyjnego (w formacie 

Microsoft Office Excel 97), automatycznie dokonującego analizy wpisywanych danych 

(sumowanie, wyliczanie procentów, itp.).  

 

Niniejsze opracowanie stanowi analizę danych dotyczących realizacji Programu  

w 2009 r. Integralną częścią sprawozdania są załączone tabele. Dane te zostały przekazane 

przez Kuratorów Oświaty na podstawie informacji z jednostek samorządu terytorialnego, 

placówek oświatowych i wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do Sprawozdania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

realizacji Programu w 2009 r., które do końca czerwca 2010 r. zostaje przedstawione Radzie 

Ministrów.  

 

W 2009 roku w programie „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wzięło udział  

24 935 szkół i placówek oświatowych, co stanowi 68,90% ogólnej liczby szkół  

i placówek oświatowych w skali kraju, w tym 5 674 przedszkoli (co stanowi 72,41% ogółu 

tych placówek), 11 933 szkół podstawowych (90,59%), 5 623 gimnazjów (84,62%) oraz 

1 705 szkół ponadgimnazjalnych (27,96% ogółu szkół tego typu w skali kraju). Z powyższego 

zestawienia wynika, że z tej formy pomocy, podobnie jak w poprzednich latach, najchętniej 

korzystały szkoły podstawowe i gimnazja – Tabela 1 i Wykres 1.  
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Wykres 1. Udział w Programie placówek oświatowych

przedszkole
5 674

gimnazjum
5 623

szkoła 
ponadgimnazjalna

1 705

szkoła podstawowa
11 933

 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w znaczącym zakresie pomoc była wprowadzana na wsi – 

w programie uczestniczyło 13 865 szkół wiejskich, w tym 8 291 wiejskich szkół 

podstawowych (69,48% z ogółu uczestniczących w programie). 

 

Do województw, w których największy procent szkół i placówek był objęty programem - 

Tabela 1a - (w skali danego województwa) należą:  

− podlaskie (90,71%),  

− lubuskie (86,66%), 

− dolnośląskie (85,74%).  

Z kolei najmniej licznie reprezentowane są szkoły i placówki oświatowe województw: 

− pomorskiego (59,77%), 

− śląskiego (65,41%),  

− opolskiego (67%). 

Ze względu na liczbę poszczególnych typów szkół i placówek w skali poszczególnych 

województw: 

1. Najwięcej przedszkoli brało udział w województwie:  

− podlaskim (94%), 

− świętokrzyskim (90%), 
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− łódzkim (89%), 

najmniej w województwie: 

− pomorskim (38%), 

− wielkopolskim (60%), 

− mazowieckim (68%). 

2. Najwięcej szkół podstawowych brało udział w województwie: 

− dolnośląskim (99%), 

− kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (96%), 

− zachodniopomorskim (95%), 

najmniej w województwie:  

− opolskim (82%), 

− śląskim (85%), 

− małopolskim (86%). 

3. Najwięcej gimnazjów brało udział w województwie:  

− podlaskim (97%), 

− kujawsko-pomorskim (92%), 

− mazowieckim (91%), 

najmniej w województwie: 

− śląskim (69%), 

− opolskim (72%), 

− pomorskim (77%). 

4. Najwięcej szkół ponadgimnazjalnych brało udział w województwie: 

− podlaskim (74%), 

− lubuskim (58%), 

− dolnośląskim (56%), 

najmniej w województwie: 

− świętokrzyskim (9%), 

− śląskim, opolskim, małopolskim (15%), 

− lubelskim (23%). 

 

Z Programu korzystało 832 021 dzieci i młodzieży, co stanowi 13,44% wszystkich uczniów w 

skali kraju: 

− 108 225 dzieci w przedszkolu (12,02% dzieci w Polsce uczęszczających do przedszkoli w 

skali kraju),  
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− 37 964 dzieci w wieku przedszkolnym pozostających w domu (9,01%),  

− 442 641 uczniów szkół podstawowych (20,39% uczniów w tej grupie wiekowej), 

− 198 252 uczniów gimnazjów (15,70%), 

− 44 939 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (3,14%).  

Zatem w najmniejszym stopniu programem objęci byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Udział uczniów w programie w poszczególnych typach szkół był bardzo podobny jak w 

latach poprzednich. Warto zwrócić uwagę, że w szkołach ponadgimnazjalnych jest znacznie 

mniejsza baza stołówkowa oraz występuje mniejsze zainteresowanie uczniów tych szkół 

żywieniem oferowanym przez stołówki. W przypadku tych osób, skuteczniej realizowana 

była część programu, która adresowana była do całych rodzin.  

W skali kraju najwięcej dzieci korzystało z programu w szkołach podstawowych, kolejno w 

gimnazjach i w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych. Najmniej liczną grupę stanowili 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – Wykres 2. 

 

Wykres 2. Struktura wiekowa uczestniczących w Programie

dzieci w  w ieku 
przedszkolnym 

uczęszczające do 
przedszkola/oddziału 

przedszkolnego
12,02%

dzieci w  w ieku 
przedszkolnym 

pozostające w  domu
9,01%

uczniow ie szkoły 
podstaw ow ej

20,39%

uczniow ie 
gimnazjum

15,70%

uczniow ie szkół 
ponadgimnazjalnych

3,14%

 
 

Najwięcej beneficjentów odnotowano w województwie: 

− warmińsko-mazurskim (20,90% z ogółu wszystkich uczniów), 

− zachodniopomorskim (18,25%), 

− podkarpackim (19,80%), 

najmniej w województwie: 

− śląskim (9,66% z ogółu wszystkich uczniów), 
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− wielkopolskim (9,89% z ogółu wszystkich uczniów), 

− opolskim (10,19%) – Tabela 3 i Wykres 3.  

 

Wykres 3. Struktura wiekowa uczestniczących w Programie wg województw
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Największy procent dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole korzystało z programu  

w województwie: 

− podkarpackim (18,37% dzieci w tym wieku w województwie), 

− podlaskim (17,16%), 

− warmińsko-mazurskim (16,89%), 

 najmniejszy zaś w województwie: 

− wielkopolskim (8,55% dzieci w tym wieku w województwie), 

− mazowieckim (8,63%), 

− małopolskim (9,77%) – Tabela 3a.  
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Wśród uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej największy procent uczniów 

objętych programem był w województwie: 

− warmińsko-mazurskim (30,53% uczniów w tym wieku w województwie), 

−  podkarpackim (27,32%), 

− podlaskim (26,76%), 

najmniejszy udział występował w województwie: 

− śląskim (13,03% uczniów w tym wieku w województwie), 

− opolskim (14,67%), 

− małopolskim (16,25%). 

 

Wśród uczniów uczęszczających do gimnazjum największy procent uczniów objętych 

programem był w województwie: 

− warmińsko-mazurskim (24,04% uczniów w tym wieku w województwie), 

− podkarpackim (22,78%) 

− podlaskim (22,61%), 

najmniejszy udział występował w województwie: 

− opolskim (9,34% uczniów w tym wieku w województwie), 

− śląskim (9,50%), 

− dolnośląskim (10,59%). 

 

Wśród uczniów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej największy procent uczniów 

objętych programem był w województwie: 

− podkarpackim (10,45% uczniów w tym wieku w województwie), 

− warmińsko-mazurskim (5,75%), 

− lubuskim (5,45%), 

najmniejszy udział występował w województwie: 

− pomorskim (0,89% uczniów w tym wieku w województwie), 

− wielkopolskim (1,35%), 

− dolnośląskim (1,70%). 

 

Najbardziej rozpowszechnioną formą posiłku było jedno gorące danie i pełny obiad. Dla 

108 225 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole wydano 309 455 posiłków w różnych formach.  

Dla 442 641 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wydano 1 983 614 posiłków. 
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Dla 198 252 uczniów uczęszczających do gimnazjum wydano 813 760 posiłków. Dla 44 939 

uczniów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej wydano 138 621 posiłków - Tabela 2 

i  Wykres 3. 
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Szczegółowe określenie ze względu na rodzaj wydanego posiłku w poszczególnych 

województwach przedstawia Tabela 2a i 2b.  

 

Wśród rozwiązań organizacyjnych podjętych w poszczególnych szkołach  

i placówkach oświatowych w celu ułatwienia korzystania z posiłków, zdecydowanie 

przeważa: dowóz posiłku do placówki oraz doposażenie istniejącego punktu żywienia. 

 

Dowóz posiłku do jednostek systemu oświaty zorganizowano w 6 202 jednostkach: 

− 374 przedszkolach (322 na wsi), 

− 4 197 szkołach podstawowych (3 380 na wsi), 

− 1 502 gimnazjach (1 108 na wsi), 

−  oraz 129 szkołach ponadgimnazjalnych (46 na wsi).  

Ta forma realizacji programu najczęściej była stosowana: 

− w przypadku przedszkoli w woj. wielkopolskim (114), 

− w przypadku szkół podstawowych w woj. mazowieckim (729), 
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− w przypadku gimnazjów w woj. dolnośląskim (223), 

− oraz szkół ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim (28). 

 

Z kolei dowożenie dzieci na posiłek występowało w 159 jednostkach:  

− 119 szkołach podstawowych (61 na wsi),  

− 26 gimnazjach (4 na wsi) 

− oraz 14 szkołach ponadgimnazjalnych (0 na wsi). 

Ta forma realizacji programu najczęściej była stosowana: 

− w przypadku szkół podstawowych w woj. mazowieckim (50), 

− gimnazjów w woj. wielkopolskim (15), 

− oraz szkół ponadgimnazjalnych w woj. dolnośląskim (10). 

 

Doposażono 20 556 punktów żywienia (w tym 19 261 na wsi), z czego w: 

− 753 przedszkolach (w tym 304 na wsi), 

− 18 173 w szkołach podstawowych ( 17 616 na wsi), 

− 1 567 w gimnazjach (w tym 1 334 na wsi), 

− oraz 63 w szkołach ponadgimnazjalnych (w tym 7 na wsi). 

Największy udział w tym zakresie miały: 

− przedszkola woj. śląskiego (128), 

− szkoły podstawowe i gimnazja woj. dolnośląskiego (odpowiednio 16 243 i 996), 

− oraz szkoły ponadgimnazjalne woj. lubuskiego (15). 

 

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” co roku umożliwiał tworzenie nowej 

infrastruktury żywieniowej. Pozwalało to na ułatwienie uczniom dostępu do posiłków.  

Nowe punkty żywienia utworzono w 268 placówkach oświatowych, w tym: 

− nowy punkt żywienia, gdzie przyrządzano i wydawano posiłki uruchomiono w 93 

placówkach: 21 w przedszkolach, 45 w szkołach podstawowych, 23 w gimnazjach i 4 w 

szkołach ponadgimnazjalnych, 

− nowy punkt dożywiania, gdzie wydawano posiłki w 42 przedszkolach, 76 szkołach 

podstawowych, 22 gimnazjach i 1 szkole ponadgimnazjalnej. – Tabela 4. 

Największe osiągnięcia w tym zakresie zanotowano w przypadku: 

− przedszkoli i szkół podstawowych w woj. podkarpackim (odpowiednio 22 i 32), 

− gimnazjów woj. podkarpackiego i małopolskiego (9 w każdym), 

− oraz szkół ponadgimnazjalnych w woj. mazowieckim (2). 
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W 2010 r. planuje się utworzenie nowego punktu żywienia w 141 jednostkach systemu 

oświaty: 

− 20 w przedszkolach (z tego na wsi 14), 

− 85 w szkołach podstawowych (74 na wsi), 

− 31 w gimnazjach (27 na wsi), 

− 5 w szkołach ponadgimnazjalnych (2 na wsi). 

Tu najliczniejszą grupę stanowią przedszkola woj. opolskiego (9) oraz szkoły podstawowe 

woj. małopolskiego i dolnośląskiego (odpowiednio 13 i 12).  

– Tabele 4a – 4e. 

 

Podsumowując, w roku 2009 w różnych formach realizacji programu, największy udział 

miały szkoły podstawowe i gimnazja. Program skutecznie trafiał do najbardziej 

potrzebujących dzieci, w ich bardzo istotnym okresie rozwojowym. Dotyczy to  

w szczególności różnych form posiłków oferowanych uczniom. Stosunkowo niewielki jest 

jednak nadal udział rozwiązań organizacyjnych podjętych w ramach Programu dotyczących 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może to wynikać z konieczności poniesienia wyższych 

kosztów w tym zakresie lub nieskutecznej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

 

Analizy dokonano na materiale porównawczym, który pozyskano od Kuratorów Oświaty. 

Problem zauważony w kontroli NIK z 2007 r., dotyczący niezgodności danych z realizacji 

tego programu przekazanych przez Kuratora Oświaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej z 

danymi przekazanymi przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego do 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczy także i powyższego opracowania.  

 

Kuratorzy Oświaty ocenili, iż ze względu na konieczność wcześniejszego opracowania 

danych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, niż w przypadku danych dla Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej zweryfikowanie ich i ewentualne skorygowanie, napotykało na 

trudności. Ponadto dane opracowywane w skali całego roku nie uwzględniają w pełni zmian, 

które następują w odniesieniu do liczby uczniów korzystających z programu w 

poszczególnych typach szkół. Kwalifikacja następuje w grudniu danego roku, a w jego trakcie 

niektórzy uczniowie kończą kolejny etap edukacji. Wydaje się zatem zasadne, aby w 

monitoringu programu przewidzianym na kolejne lata uwzględniać tę zmianę. 
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W art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z 

realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), tj. w nowelizacji Programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrezygnowano z dołączania do ogólnego 

sprawozdania Ministra Pracy i Polityki Społecznej części opracowywanej przez Ministra 

Edukacji Narodowej. Jednocześnie, podobnie jak w latach poprzednich, do zadań Ministra 

Edukacji Narodowej w latach 2010-2013 należy:  

• upowszechnianie informacji o programie w szkołach i placówkach oświatowych, 

• monitorowanie przebiegu programu. 

 

 




























