
„Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3
Program rządowy na lata 2019-2023





Raport: Stan stołówek w szkołach 
podstawowych w Polsce 
(badanie z 2018 r.) 

 nie jest komfortowym miejscem
do zjedzenia posiłku

 zbyt mała liczba miejsc siedzących

 niedopasowane do wieku dzieci
wysokości stolików i krzeseł

 brak tacek, serwetek papierowych,
nieestetyczne wnętrze



Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego
2019 r. w sprawie realizacji modułu 3
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. z 2019 r. poz. 267).



Skierowany do organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe (w tym
szkoły artystyczne realizujące kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej)





STOŁÓWKI
 doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek

(własna kuchnia i jadalnia)

 doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby
mogły zostać uruchomione

 stworzenie nowych stołówek

JADALNIE
 wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń

przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni



1x1
Organ prowadzący może w czasie trwania Programu
otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu
do każdej szkoły

Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach
tylko jednego zadania



W ramach 5 letniego Programu  

województwu małopolskiemu 
przyznano kwotę 

19 931 264 zł 
/rocznie blisko 4 mln zł/



KWOTY WSPARCIA

dla stołówki (kuchnia wraz z jadalnią) – do 80 tys. zł

dla jadalni - do 25 tys. zł

Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi minimum

20% kwoty kosztów realizowanego zadania



UWAGA

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania

muszą być wydatkami bieżącymi organu

prowadzącego szkołę (nie inwestycyjnymi).



TERMINY i WERYFIKACJA

 do 15 kwietnia danego roku - szkoły

przekazują do organów prowadzących
niezbędne dane,

 do 30 kwietnia danego roku - organy

prowadzące przygotowują i składają do
Wojewody wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego.



Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej 
i merytorycznej wg zasad zawartych w Rozporządzeniu

Ocena merytoryczna jest oceną punktową

wielkość szkoły (liczba uczniów szkoły podstawowej)

dotychczasowy sposób zapewnienia żywienia uczniów

rodzaj realizowanego zadania

przewidywany efekt realizacji zadania

Uwzględnia się również zamożności wnioskodawcy (wskaźnik zamożności)



TRYB POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 ranking szkół

 z największą liczbą punktów

 próg stanowi wysokość środków z budżetu państwa
przyznanych województwu na dany rok



ELEKTRONICZNY NABÓR 
WNIOSKÓW

-usługa



ZAŁOŻENIA

REZULTATY
 żaden wniosek złożony z wykorzystaniem e-usługi nie zawierał błędów 

formalnych ani merytorycznych

 90 % wniosków złożono przez e-usługę

 mniej błędów formalnych i merytorycznych

 uproszczenie kalkulacji kosztów

 przygotowanie do rozliczania wniosków w formie elektronicznej



Zachęcamy do 
korzystania z e-usługi
na platformie e-PUAP 



BŁĘDY we wnioskach…



BŁĘDY we wnioskach…

tylko w wypełnionych papierowo



CO ZROBIĆ BY UZYSKAĆ WIĘCEJ PUNKTÓW?  

rozważyć możliwość przygotowywania posiłków

dla uczniów więcej niż jednej szkoły (§8 pkt 4 ppkt 4) d))

– dodatkowe 2 punkty.





Dziękuję za uwagę

Agata Wojnowska

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli

awoj2@malopolska.uw.gov.pl

mailto:awoj2@malopolska.uw.gov.pl


Wykorzystano materiały fotograficzne 
pochodzące ze stron:

 https://bankizywnosci.pl/

 https://nowahistoria.interia.pl/

https://bankizywnosci.pl/
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