
PROGRAM ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023 

Rady Ministrów podjęła uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Ze środków przekazanych gminom  

w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym 

warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ww. 

ustawy. 

Jednocześnie z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina 

może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku 

celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryterium 

dochodowe tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały 

podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta 

Białystok podjęła uchwałę Nr III/40/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego 

programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Nadmienia się, że 

aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, na 

osobę w rodzinie - 600 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych do 150% 

umożliwia objęcie pomocą w formie zasiłków celowych osoby samotnie 

gospodarujące posiadające dochód do 1164 zł oraz osoby w rodzinie posiadające 

dochód na osobę do 900 zł. 

Rada Miasta Białystok podjęła także uchwałę Nr III/41/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.  

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom  

w szkole” na lata 2019-2023. 

Cele Programu: 

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które 

wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach Programu udziela się pomocy: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: 

 poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów, 

 kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

 


