
 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

Warszawa,  15 lutego 2019 r. 
DWKI-WWR.4015.16.2018.AO 
 
 
 
 
Państwo Wojewodowie 
(wszyscy) 
 
 
 
Szanowni Państwo Wojewodowie, 
 
uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów1, 13 lutego 2019 r. 
weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r.  
w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”2.  
 
Rozporządzenie określa formy i zakres wspierania organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach. 
 
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o realizację zadań 
wynikających z przepisów rozporządzenia. 
 
Rozporządzenie przewiduje również środki na obsługę zadań (0,8% środków 
przeznaczonych na jego realizację w województwie w danym roku 
budżetowym). Do kosztów obsługi realizacji zadań mogą być zaliczone jedynie 
wydatki rzeczowe związane bezpośrednio z obsługą zespołów powołanych 
przez wojewodów. 
 
Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania objętego wsparciem 
finansowym (z budżetu państwa) stanowią wydatki bieżące organów 
prowadzących. Dotyczy to jednak zakupu usług i wyposażenia 
dofinansowanego ze środków z dotacji (§ 4 ust. 2). 

                                            
1 Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007). 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania 
w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267). 



 

 

Nadmieniam, że w ramach oceny wniosku uwzględnia się również 
tzw. wskaźnik zamożności (§ 8 ust. 5). Źródła danych niezbędnych  
do wyliczenia wskaźnika znajdują się na stronach internetowych: 
1. Dane dotyczące subwencji: Strona Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), 

sekcja:  działalność -> Finanse publiczne -> Budżety jednostek samorządu 
terytorialnego -> Kwoty i wskaźniki, 

 Raport: Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego za IV kwartały danego roku. 

2. Dane dotyczące populacji oraz dochodów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego: Strona Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), 
sekcja: Bank Danych Lokalnych -> Dane wg. Dziedzin 

 w kategorii LUDNOŚĆ znajdują się dane dotyczące populacji, 

 w kategorii FINANSE PUBLICZNE dane dotyczące dochodów JST. 
 
Departamentem właściwym w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie 
realizacji modułu 3 programu, jest Departament Wychowania i Kształcenia 
Integracyjnego. 
 
Dodatkowo, uprzejmie informuję, że pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja, 
na stronie MEN sekcja: Co robimy -> Programy i projekty -> Posiłek w szkole 
i w domu – moduł 3, zamieszczone zostało rozporządzenie wraz ze wzorem 
wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (z możliwością pobrania). 
Zachęcam również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania, które również znajdują się pod wskazanym wyżej adresem. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Załącznik - harmonogram realizacji modułu 3 Programu. 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Marzena Machałek 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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