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Odpowiadając na interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego, przesłaną
do Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 30 czerwca 2013 roku, znak SPS-023-
19156/13, w sprawie problemu niedożywienia uczniów szkół podstawowych, przedstawiam
poniższe wyjaśnienia.

Od 2006 roku w Polsce realizowany jest program wieloletni .Pomoc państwa
w zakresie dożywiania", który został wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego .Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr
267 poz. i259 z późno zm.). Wstępnie realizację Programu przewidziano do końca 2009 roku,
ale został przedłużony na kolejne 4 lata. Jest to Program adresowany w szczególności
do dzieci i młodzieży (dzieci do 7 toku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej), chociaż pomocą w ramach Programu mogą być objęte także osoby
dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów (np. ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia
losowego, sytuacji kryzysowej), w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore
lub niepełnosprawne). Pomoc przyznawana jest w oparciu o przyjęte w ustawie kryteria
dochodowe - do 150 % kryterium dochodowego określonego wart. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej, czyli dla osoby samotnie gospodarującej - 813 zł, dla osoby
w rodzinie- 684 zł). Dodatkowo w 2009 roku 10 % liczby dzieci dożywianych w gminie
mogło być objętych pomocą w formie posiłku w szkole lub rzedszkolu bez rze rowadzania
wywia u i wydawania decyzji administracyjnych. Od 2010 roku liczba ta wzrosła do 20 %.
W ramach realizacji programu przewidziane są następujące formy pomocy: posiłek, ze
szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup
żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. W ramach programu
organizowany jest również dowóz posiłków.

Ponadto Program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia
dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego
stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój
w gminach bazy żywieniowej, że szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" co roku umożliwia tworzenie
nowej infrastruktury żywieniowej. Pozwala to na ułatwienie uczniom dostępu do posiłków.
Największy udział w różnych formach realizacji programu mają uczniowie szkół


