Ustanowienie wieloletniego programu w zakresie
wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20142020
(program zakończony)
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie
wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej. Rząd zdecydował o przedłużeniu
okresu działania programu dożywiania na lata 2014-2020.
Program działał od 2006 roku i był finansowany z budżetu państwa oraz z budżetów gmin. Ogólnie
w latach 2014-2020 na finansowanie programu z budżetu państwa będzie przeznaczone 3.850.000
tys. zł, natomiast samorządy przeznaczą na ten cel 1.575.000 tys. zł.
Dofinansowywanie dożywiania dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin o niskich dochodach było
rozwiązaniem bardzo skutecznym. Od początku funkcjonowania programu sukcesywnie rosły
nakłady finansowe przeznaczone na dożywianie – w 2012 r. było to 847.431.504 zł. Wzrastał także
udział finansowy gmin w jego realizacji. Z informacji wynika, że w programie uczestniczy 2477
gmin. Tylko 2 gminy nie biorą w nim udziału, realizując dożywianie ze środków własnych. W roku
ubiegłym 838 gmin zadeklarowało, że udział ich środków własnych wyniósł ponad 40 proc.
Natomiast w 2013 r. odnotowano wzrost liczby gmin, które zadeklarowały udział środków własnych
na najniższym, bo 20 proc. poziomie (w 2012 r. takich gmin było 341, w 2013 r. już 530). Jest to
również argument potwierdzający konieczność kontynuowania programu dożywiania skierowanego
osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Corocznie dożywianiem objętych było ok. 2 mln osób. Z dożywiania będą korzystali uczniowie z
terenów o wysokim poziomie bezrobocia, gmin wiejskich oraz osoby dorosłe – samotne, w
podeszłym wieku, chore i niepełnoprawne. Ocenia się, że w kolejnych latach dożywianiem będzie
objętych również ok. 2 mln osób, w tym ok. 1,1 mln dzieci i młodzieży.
W latach 2006-2012 utworzono w szkołach 1414 punktów żywieniowych – w tym 959 w szkołach
wiejskich. Dzięki pomocy finansowej wydawano coraz więcej posiłków, szczególnie gorących, które
mają ogromne znaczenie w żywieniu dzieci i młodzieży. Miało to szczególne znaczenie w
przypadku szkół wiejskich, często niedoinwestowanych.
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dożywianiem 6-latków. Przewidziano także, że sprawozdanie z realizacji programu (z całego okresu
jego obowiązywania) będzie przedstawione Sejmowi do 30 września roku następującego po
zakończeniu programu.

Kontynuacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do 2020 r. pozwoli zaliczyć go do
krajowych działań w zakresie zwalczania ubóstwa przy planowaniu programu operacyjnego w
ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na lata 2014-2020.
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