
Wieloletni program wspierania 
finansowego gmin w zakresie 

dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020 

ustanowiony UCHWAŁĄ Nr 221 RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2013 r. (MONITOR POLSKI z 17.12.2013
poz. 1024)



CELE PROGRAMU:

- ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub

znajdujących się w trudnej sytuacji, ze

szczególnym uwzględnieniem:

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.



PODSTAWA PRZYZNANIA POMOCY:

- spełnienie warunków wymienionej w art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej),

- spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego
osoba samotna - 542/ 813, zł

osoba w rodzinie - 456/ 684 zł



ODBIORCY PROGRAMU:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej,

- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  
sytuacji, w szczególności osoby samotne,                  
w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne



FORMY POMOCY:

- posiłek,

- świadczenie pieniężne na zakup posiłku 

lub żywności,

- świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych.



Wydział Polityki Społecznej 

Liczba dzieci korzystających z posiłku
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Wydział Polityki Społecznej 

Liczba dzieci korzystających z posiłku w 2014 roku
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Wydział Polityki Społecznej 

Szacunkowa liczba osób (w tym dzieci)

wymagających dożywiania, nie objętych

Programem z powodu niechęci do korzystania z tej 
formy pomocy

2011 – 312 osób

2012 – 331 osób

2013 – 271 osób

2014 – 359 osób



WARUNKI WSPARCIA UDZIELANEGO BEZ KONIECZNOŚCI
WYDANIA DECYZJI:

- zgłoszenie chęci zjedzenia posiłku przez dziecko,

- przekazanie informacji dyrektora szkoły lub przedszkola
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku
przekazana do właściwego (ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka) ośrodka pomocy
społecznej,

- przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego.

Liczba dzieci, którym udzielono pomocy bez wydania
decyzji nie może przekroczyć 20% liczby dzieci
dożywianych w szkołach i przedszkolach

na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.



Środki finansowe przeznaczone na Program 

w 2014 roku w woj. mazowieckim 

72 864 783 zł 

w tym: 

• z dotacji: 41 893 942 zł

• ze środków własnych gmin: 30 970 841 zł



Wydział Polityki Społecznej 

Dziękuję  za uwagę

informacje Wydziału Polityki Społecznej 

dostępne na stronie: www.mazowieckie.pl

adres: wps@mazowieckie.pl

http://www.mazowieckie.pl/
mailto:wps@mazowieckie.pl

