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

Wieloletni rządowy program został ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 
października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych  
o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie 
realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. 

Program realizowany jest w latach 2019 – 2023 i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 
województwa.  

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma 
charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.  

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH; 
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW  

W SZKOŁACH 
 Za realizację modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz 

objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych  
i samotnych.  
W ramach modułów 1i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:  

1) posiłek; 
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Do udzielania pomocy w zakresie moduł 1 i 2 mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy 
społecznej.  

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 
150% kwoty kryterium dochodowego, tj. kwoty 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej i kwoty 792,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.  

Ustalając sytuację dochodową rodziny bierze się pod uwagę dochód netto wszystkich członków 
rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu 
dochody za miesiąc sierpień, wniosek złożony w październiku dochody za miesiąc wrzesień itd.), 
a w przypadku utraty dochodu z m-ca złożenia wniosku. 

 
Wsparcia udziela się osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności: 
 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej; 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym  
i niepełnosprawnym. 

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego pozyskanego w ramach programu 
„Rodzina 500 Plus”.  

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne. 


