
 

       

Kuratorium Oświaty             Bydgoszcz, 30 marca 2022 r.  

w Bydgoszczy 

ul. Konarskiego 1-3 

85-066 Bydgoszcz 

KO.WO.0712.4.1.2022.HW   

Przedstawiciele Organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w województwie 

kujawsko-pomorskim 

uprzejmie informuję, że w czwartym roku obowiązywania programu, organy prowadzące 

przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach 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. Program ma na celu wzmocnienie 

opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez 

uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

 

Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym: 

 

 publiczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 

 publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. 

 

Wymienione wyżej wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego: 

1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); 

2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać 

uruchomione; 

3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych; 

4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania 

posiłków (jadalni). 

 

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z ww. zadań. W ramach udzielonego 

wsparcia finansowego można zakupić: 

 usługi remontowo – adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych 

lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków; 

 niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych, w tym: 

- stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody, 

- stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, w szczególności stoły produkcyjne, 

trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i 

innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, 

piec konwekcyjno – parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny 

wieloczynnościowy, 



 

- stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły 

produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, 

krajalnice z przystawkami, 

- stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec 

konwekcyjno – parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z 

wyciągami, patelnie elektryczne, 

- stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, 

stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania mięsa, 

- stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szczególności stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do 

potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, 

- stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na 

odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezynfekcji; 

 niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, w szczególności 

stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne. 

W ramach programu organ prowadzący, może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz  

w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym  

w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz  

w odniesieniu do szkoły filialnej. 

Warunkiem udzielenia dotacji jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej 

szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 

20% kwoty kosztów realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym. 

 

Maksymalna   wysokość   wsparcia  finansowego   dla  organu  prowadzącego w odniesieniu do każdej 

szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:  

 

 w przypadku realizacji zadań 1-3 – 80 000 zł; 

 w przypadku realizacji zadania 4 – 25 000 zł. 

 

Wydatki majątkowe we wnioskach organów prowadzących 

 

Uściślona została kwestia zakupu wyposażenia,  będącego wydatkiem majątkowym, który musi 

być finansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.  

Zakwalifikowane do wydatku majątkowego mogą być poniżej wymienione zestawy, które na 

fakturze lub innym równorzędnym dokumencie księgowym, będą ujęte w odrębnych pozycjach, to 

jednak stanowią technicznie całość.  

Przykłady wydatków zewidencjonowanych odrębnie w kosztorysie wniosku  

o dofinansowanie (z zamiarem ujęcia w odrębnych pozycjach), będących technicznie całością, co 

do których może wystąpić prawdopodobieństwo, że stanowić będą wydatek majątkowy:  

1) szatkownica + zestaw tarcz ze stojakiem do szatkownicy; 

2) obieraczka do ziemniaków + saturator do obieraczki; 

3) piec konwekcyjno parowy + wyposażenie pieca; 

4) piec konwekcyjno parowy + sonda rdzeniowa na potrzeby pieca; 

5) piec konwekcyjno parowy + osprzęt do pieca;  

6) zmywarko wyparzacz + panel sterujący do zmywarko-wyparzacza + podstawa do zmywarko-

wyparzacza; 

7) patelnia elektryczna + podstawa do patelni;  

8) szatkownica do warzyw + zestaw tarcz;  

9) zakup dwóch kotłów warzelnianych gazowych; 

10) piec konwekcyjno parowy + kompletny system mycia pieca + system sterowania pracą pieca+ 

sonda 6-punktowa potrawy + oświetlenie komory + moduł programów pieczenia; 

11) zmywarka + podstawa do zmywarki + zmiękczacz wody; 

12) zmywarko-wyparzacz + uzdatniacz wody do zmywarki;  



 

13) piec konwekcyjno-parowy + podstawa do pieca + zmiękczacz wody + zestaw prysznica do 

pieca; 

14) piec konwekcyjno parowy + podstawa do pieca + zmiękczacz wody do pieca + sonda 

temperatury do pieca + system myjący do pieca; 

15) zmywarko-wyparzacz + akcesoria do zmywarki + zmiękczacz; 

16) piec konwekcyjno parowy + zestaw montażowy; 

17) piec konwekcyjno parowy + podstawa pieca + oprogramowanie pieca + system myjący piec. 
 

Maksymalna kwota środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu w roku 

2022 dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 2 090 014,00 zł. 

 

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Kujawsko-Pomorskim 

Kuratorem Oświaty, wnioski w Programie „Posiłek w szkole     i w domu” należy dostarczyć do 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za pośrednictwem usługi pocztowej na adres:  Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz w nieprzekraczanym terminie do dnia 30 kwietnia 

2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (dla 

wniosków, które wpłynęły pocztą liczy się data stempla pocztowego). Koperta powinna zawierać opis:  

„Posiłek w szkole i w domu IV edycja”. 

Wersję elektroniczną załącznika nr 1 do wniosku organu, proszę przesłać na adres: 

kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Dokumentacja składana przez organy prowadzące: 

 pismo przewodnie, 

 wniosek ostemplowany pieczęcią osób, które będą podpisywać umowę i są wyszczególnione  

w części I punkt 11 (nazwisko i imię oraz funkcja osoby lub osób upoważnionych do 

reprezentowania organu prowadzącego szkołę) wniosku, 

 dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu 

prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 

rozporządzenia, tj. osoby fizyczne i prawne,   

 oświadczenie, że w składanym wniosku – w kalkulacji kosztów – przedstawione zostały, zgodnie z 

zapisem paragrafu 4 ust. 2 rozporządzenia – wydatki bieżące oraz w przypadku usług 

remontowych będą to także wydatki bieżące nie zaś inwestycyjne, 

 w przypadku usług remontowych, należy opisać rodzaj usług z podaniem ilości i zakresu. 

Zaktualizowana dokumentacja jest dostępna również na stronie MEiN pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka.   
 

Osoba udzielająca informacji w zakresie Programu: 

starszy inspektor Henryka Wiatrowska 

tel.: 52/ 34-97-602 

 

Przypominamy jednocześnie, że szkoły składają stosowne dane do organów prowadzących do dnia  

15 kwietnia 2022 r. 

 

 

       Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 

 

         Marek Gralik 

 

 
          

Załączniki: 

1) Wniosek organu prowadzącego szkołę + Uwagi dotyczące wypełnienia wniosku; 

2) załącznik nr 1 do wniosku organu. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

