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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc paƒstwa w zakresie do˝ywiania”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Po-
moc paƒstwa w zakresie do˝ywiania” (Dz. U. Nr 267,
poz. 2259) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób realizacji programu wieloletniego „Pomoc
paƒstwa w zakresie do˝ywiania”, zwanego dalej
„Programem”;

2) sposób planowania i dokonywania podzia∏u Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa przyznanych na realizacj´
Programu; 

3) zakres i formy monitorowania realizacji Progra-
mu.

§ 2. Gmina realizuje Program przy pomocy oÊrod-
ka pomocy spo∏ecznej, w jednostkach organizacyj-
nych gminy, placówkach i instytucjach, które posiada-
jà baz´ ˝ywieniowà lub odpowiednie warunki do wy-
dawania produktów ˝ywnoÊciowych. 

§ 3. 1. Pomoc w formie posi∏ku jest udzielana ze
szczególnym uwzgl´dnieniem posi∏ku goràcego, w ce-
lu zapewnienia zdrowego ˝ywienia.

2. Dzieci i m∏odzie˝ realizujàce obowiàzek szkolny
lub obowiàzek nauki, którym przyznano pomoc w for-
mie posi∏ku, spo˝ywajà posi∏ek w szkole, je˝eli szko∏a
posiada warunki pozwalajàce na przygotowywanie
lub wydawanie posi∏ków.

3. Dzieciom spo˝ywajàcym posi∏ki w szkole zapew-
nia si´ jednakowe posi∏ki pod wzgl´dem iloÊciowym
i jakoÊciowym, z wyjàtkiem posi∏ków w ramach diety. 

4. W przypadku gdy szko∏a nie posiada warunków
do przygotowywania lub wydawania posi∏ków, kie-
rownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej, we wspó∏pracy
z dyrektorem szko∏y, zapewnia spo˝ywanie posi∏ków
poza szko∏à.

5. W przypadku spo˝ywania posi∏ków w czasie za-
j´ç szkolnych poza szko∏à, dyrektor szko∏y zapewnia
dzieciom i m∏odzie˝y w∏aÊciwà organizacj´ zaj´ç
i opiek´.

§ 4. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 majà odpowiednio zasto-
sowanie do dzieci ucz´szczajàcych do ˝∏obków
i przedszkoli.

§ 5. 1. Dyrektor ˝∏obka, przedszkola lub szko∏y mo-
˝e przygotowaç list´ odpowiednio dzieci lub uczniów
wymagajàcych pomocy w formie posi∏ku i przekazaç
jà do w∏aÊciwego oÊrodka pomocy spo∏ecznej w celu
przyznania pomocy.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona,
nazwiska oraz adresy zamieszkania dzieci lub uczniów. 

§ 6. Pomoc w formie Êwiadczenia pieni´˝nego
w postaci zasi∏ku celowego na zakup posi∏ku lub ˝yw-
noÊci, w tym dla dzieci i m∏odzie˝y w placówkach,
o których mowa w § 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporzà-



dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegó∏owych
zasad dzia∏ania placówek publicznych, warunków po-
bytu dzieci i m∏odzie˝y w tych placówkach oraz wyso-
koÊci i zasad odp∏atnoÊci wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52,
poz. 467 i Nr 212, poz. 1767), a tak˝e pomoc w formie
Êwiadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przy-
padku braku mo˝liwoÊci zapewnienia posi∏ku lub gdy
przyznanie pomocy w formie posi∏ku by∏oby nieuza-
sadnione z uwagi na sytuacj´ osobistà lub rodzinnà. 

§ 7. Przy opracowywaniu propozycji podzia∏u, dla
poszczególnych województw, Êrodków rezerwy celo-
wej bud˝etu paƒstwa na dany rok bud˝etowy
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci:

1) liczb´ osób korzystajàcych z pomocy w ramach
Programu;

2) Êredni poziom dochodów na mieszkaƒca;

3) Êrednià stop´ bezrobocia w województwie.

§ 8. Przy ustalaniu wysokoÊci dotacji dla gminy
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci:

1) liczb´ dzieci i m∏odzie˝y wymagajàcych pomocy;

2) liczb´ osób doros∏ych wymagajàcych pomocy;

3) Êredni koszt posi∏ku;

4) przewidywany koszt utworzenia nowego lub do-
posa˝enia istniejàcego punktu przygotowywania
lub wydawania posi∏ków;

5) przewidywany koszt dowozu posi∏ków;

6) sytuacj´ finansowà gminy.

§ 9. 1. Wojewoda mo˝e, w ramach dotacji przyzna-
nej gminie, uwzgl´dniç Êrodki na utworzenie nowego
lub doposa˝enie istniejàcego punktu przygotowywa-
nia lub wydawania posi∏ków.

2. Wojewoda mo˝e przeznaczyç cz´Êç dotacji przy-
znanej województwu, nie wi´kszà ni˝ 10 %, na cel,
o którym mowa w ust. 1.

3. WysokoÊç dotacji dla gminy na cel, o którym
mowa w ust. 1, okreÊla wojewoda.

§ 10. 1. W przypadku koniecznoÊci dowozu posi∏-
ków:

1) dla dzieci i uczniów ucz´szczajàcych odpowiednio
do ˝∏obków, przedszkoli i szkó∏, nieposiadajàcych
bazy do przygotowania posi∏ków,

2) do osób w podesz∏ym wieku, chorych, niepe∏no-
sprawnych, w szczególnoÊci samotnych, które nie
sà w stanie samodzielnie dotrzeç do punktu wyda-
wania posi∏ków 

— gmina ustala sposób organizacji tego dowozu.

2. Wojewoda mo˝e przeznaczyç cz´Êç dotacji przy-
znanej województwu, nie wi´kszà ni˝ 10 %, na pokry-
cie kosztów dowozu posi∏ków. 

3. WysokoÊç dotacji dla gminy na cel, o którym
mowa w ust. 2, okreÊla wojewoda.

§ 11. 1. Kwartalnà informacj´ o realizacji Programu
wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje do wo-
jewody w terminie do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego
po zakoƒczeniu kwarta∏u.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dnia
dane z poszczególnych gmin, w uk∏adzie „ogó∏em”
i „w tym na wsi”, w szczególnoÊci:

1) rzeczywistà liczb´ osób obj´tych pomocà w zakre-
sie do˝ywiania w podziale na grupy osób korzy-
stajàcych z pomocy w ramach Programu;

2) koszt realizacji Programu — ogó∏em, w tym ze
Êrodków w∏asnych i z dotacji bud˝etu paƒstwa;

3) koszt posi∏ków;

4) liczb´ posi∏ków;

5) rodzaj posi∏ku;

6) koszt dowozu posi∏ków;

7) Êredni koszt jednego posi∏ku;

8) wielkoÊç Êrodków wydatkowanych na zasi∏ki celo-
we w ramach Programu;

9) liczb´ zasi∏ków celowych;

10) koszt Êwiadczeƒ rzeczowych — ogó∏em, w tym ze
Êrodków w∏asnych i z dotacji bud˝etu paƒstwa;

11) liczb´ Êwiadczeƒ rzeczowych;

12) inne koszty — ogó∏em;

13) szacunkowà liczb´ osób wymagajàcych do˝ywia-
nia, nieobj´tych tà formà pomocy, w podziale na
grupy osób korzystajàcych z pomocy w ramach
Programu, w uk∏adzie „ogó∏em” i „w tym z po-
wodu:

a) braku Êrodków,

b) braku warunków technicznych i sanitarnych do
przygotowania posi∏ków,

c) niech´ci rodziców lub dzieci do korzystania z tej
formy pomocy,

d) innych powodów”; 

14) informacj´ dotyczàcà bazy ˝ywieniowej.

3. Kwartalnà informacj´ o realizacji Programu na
terenie województwa, z uwzgl´dnieniem danych z ob-
szaru województwa, wojewoda przekazuje do ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
w terminie do 30 dnia miesiàca nast´pujàcego po za-
koƒczeniu kwarta∏u.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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