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Szanowny Panie Ministrze,
do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje, że w związku
z czasowym ograniczeniem pracy jednostek systemu oświaty1, spowodowanym
epidemią SARS-CoV-2, część dzieci i młodzieży może doświadczać problemów
z otrzymywaniem regularnych posiłków. Dotychczas, w ramach sprawowania opieki,
szkoły i inne placówki oświatowe pełniły istotną rolę w rozwiązywaniu problemu
niedożywienia dzieci w Polsce. W przypadku dzieci z rodzin znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji obiad spożywany w szkole stanowił często najważniejszy posiłek
w ciągu dnia.
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4329 w sprawie zawieszenia wydawania
w szkołach posiłków dla dzieci w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 Pani Marzena
Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, stwierdziła, że w związku
z zamknięciem stołówek szkolnych kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość
przyznania na ten okres pomocy rodzinie w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych2.
Do 24 maja 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 742).
2 Odpowiedź na interpelację nr 4329 z dnia 22 kwietnia 2020 r., dostępna na stronie internetowej:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BNXHQS&view=5 (dostęp w dniu 29.04.2020).
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Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji utrudnionego kontaktu z urzędami
i zakładami, w związku z wydanymi zaleceniami pozostania w domu i unikania kontaktów
społecznych, rodzinom, które dotąd nie były w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb
dzieci, będzie jeszcze trudniej zwrócić się o pomoc do odpowiedniej instytucji. Lokalne
ośrodki pomocy społecznej udzielają rodzinom wsparcia, lecz z uwagi na ogrom zadań nie
zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich dzieci zagrożonych niedożywieniem. Część
rodzin nie kwalifikuje się do uzyskania takiej pomocy, chociaż jej potrzebuje. Szkoły miały
wcześniej możliwość rozpoznania sytuacji dziecka i często dysponowały informacjami
niezbędnymi do podjęcia odpowiednich działań. Ponieważ okres ograniczenia pracy szkół
i innych placówek oświatowych ulega znacznemu wydłużeniu, wielu uczniów może
dotkliwie odczuć utratę dostępu do szkolnego wyżywienia. Szczególnej troski wymagają
dzieci osób pracujących w ochronie zdrowia, dzieci innych pracowników zaangażowanych
w zwalczanie epidemii oraz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Edukacji
Narodowej planuje realizowanie wcześniej wytyczonych zadań w zakresie wyżywienia
uczniów w innej formie. Będę również wdzięczny za przedstawienie oceny wpływu
epidemii SARS-CoV-2 na realizację działań podejmowanych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”3.
Z wyrazami szacunku
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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).
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