Informacja w sprawie zmian dotyczących dożywiania
dzieci w szkołach
W związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2013 r. skończył się okres realizacji ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, opracowany został Program osłonowy w zakresie dożywiania. Program, jako
pierwszy w Polsce został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa. W krakowskim Programie
w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów podwyższono kryterium dochodowe
uprawniające do bezpłatnych posiłków dla dzieci oraz uczniów realizowanych w ramach
zbiorowego żywienia oraz zmniejszono koszty uczestniczenia rodziców w ponoszeniu
częściowej odpłatności za posiłki.
Według nowych, przyjętych uchwałą kryteriów posiłki bezpłatne przysługiwać będą dla
dzieci w przypadku, gdy dochód nie przekracza 912 zł na osobę w rodzinie (czyli 200 %
kryterium dochodowego). W przypadku gdy dochód będzie wynosił powyżej 912 zł i nie
więcej niż 1140 zł na osobę w rodzinie (czyli wyższy niż 200 % oraz niższy niż 250 %
kryterium dochodowego) posiłek będzie dofinansowany w 50 %.
Podstawą zaproponowanych kryteriów dochodowych są dane, które MOPS analizował
podczas realizacji zakończonego rządowego Programu dożywiania. Dotychczas rodziny
otrzymywały w zależności od kryteriów dochodowych dofinansowanie do obiadów
odpowiednio w 100%, 75% lub 25%. Rodziny, które dotychczas otrzymywały dopłatę do
posiłku dziecka w szkole w wysokości 75% (były to rodziny z dochodem pomiędzy 684 zł a
912 zł), otrzymają dofinansowanie do posiłku w 100%. Proponowane rozwiązanie jest
korzystne również dla rodzin, które miały możliwość korzystania z dofinansowania w
wysokości 25% za posiłek (były to rodziny z dochodem między 912 zł a 1140 zł). Obecnie
rodziny te otrzymają 50% dofinansowania do posiłku. Przy założeniu, że miesięczny koszt
posiłków wynosi 140 zł (cena posiłku 7 zł x 20 dni szkoły) rodzic będzie pokrywał koszt
posiłków w wysokości 70 zł miesięcznie (przy starych zasadach musiałby pokryć 105 zł).
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne będzie
przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

Uchwała przewiduje szczególne przypadki, gdy możliwe będzie finansowanie posiłków dla
dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania
wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Liczba uczniów, którym w
danym miesiącu będzie udzielana pomoc z tego tytułu nie może przekroczyć 20 % liczby
uczniów, którzy w poprzednim miesiącu byli objęci pomocą na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej przez MOPS.
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