
PROJEKT

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ……………………..….. 2022 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

programu dla szkół

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, związanych z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, zwanego dalej „programem”, oraz sposób 

i tryb realizacji tych zadań;

2) szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań 

w ramach programu, w tym pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 

1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1308/2013”, oraz pomocy krajowej, o której mowa w art. 23a ust. 6 i 

art. 217 rozporządzenia 1308/2013;

4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem 

programu, przyznanych określonym podmiotom lub nałożonych na te podmioty zgodnie 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 
z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. 
UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 
39, Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 2, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 
06.12.2021, str. 262.
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z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, 

bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 1, 

z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/39”, oraz rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do 

pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych oraz zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 

(Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, z późn. zm.4)), zwanym dalej „rozporządzeniem 

2017/40”.

§ 2. Krajowy Ośrodek realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie 

udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas I–V szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II 

ogólnokształcących szkół baletowych, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, jabłek, 

gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy 

i soków owocowych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, oraz mleka białego, jogurtu 

naturalnego, kefiru naturalnego i serka twarogowego, zwanych dalej „mlekiem”:

1) w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie 

od dnia:

a) 19 września 2022 r. do dnia 13 stycznia 2023 r.,

b) 30 stycznia 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.;

2) w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:

a) 19 września 2022 r. do dnia 20 stycznia 2023 r.,

b) 6 lutego 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.;

3) w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim 

i wielkopolskim, w okresie od dnia:

a) 19 września 2022 r. do dnia 27 stycznia 2023 r.,

b) 13 lutego 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.;

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 308 z 29.11.2019, str. 82, Dz. Urz. 
UE L 284 z 01.09.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 41 z 22.02.2022, str. 8.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 284 z 01.09.2020, str. 1 oraz Dz. 
Urz. UE L 41 z 22.02.2022, str. 5.
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4) w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, 

w okresie od dnia:

a) 19 września 2022 r. do dnia 10 lutego 2023 r.,

b) 27 lutego 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.

§ 3. Krajowy Ośrodek:

1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc unijną, o której mowa 

w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 1308/2013, i pomoc krajową, o której mowa w art. 23a 

ust. 6 i art. 217 rozporządzenia 1308/2013, zwane dalej „pomocą”, oraz kontrole na 

miejscu;

2) gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania 

programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 

rozporządzenia 2017/39;

3) przygotowuje roczne sprawozdanie z monitorowania, o którym mowa w art. 9 ust. 3 

rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej 

w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2017/39;

4) przygotowuje roczne sprawozdanie kontrolne, o którym mowa w art. 9 ust. 4 

rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej 

w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 2017/39;

5) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny realizacji programu, o której 

mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/40, w tym przedkłada Komisji Europejskiej 

sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/39;

6) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu środków towarzyszących o 

charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 

2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej 

„ustawą”;

7) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu promocji programu, 

o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/40.

§ 4. O zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

2017/40 mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a oraz c–e 

rozporządzenia 2017/40, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 5 ust. 2 

lit. a rozporządzenia 2017/40, uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe.
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§ 5. 1. Zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

2017/40 jest dokonywane na wniosek w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw lub

2) mleka.

2. Do wniosku o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2017/40, oprócz potwierdzenia spełnienia zobowiązań wynikających z art. 6 

ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie lit. a, c, e oraz f, a także ust. 2 rozporządzenia 2017/40:

1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c–e rozporządzenia 2017/40, zwane dalej 

„dostawcami”, dołączają oświadczenie:

a) zawierające zobowiązanie do:

– składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie dostarczone do szkoły 

podstawowej odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione 

zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub 

mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia,

– prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań 

związanych z realizacją dostaw do szkół podstawowych odpowiednio owoców i 

warzyw lub mleka, w ramach programu,

b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji lub przetwórstwa odpowiednio 

owoców i warzyw lub mleka lub obrotu odpowiednio owocami i warzywami lub 

mlekiem co najmniej od 6 miesięcy, jeżeli nie są to dostawcy będący spółdzielniami 

rolników lub związkami spółdzielni rolników, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), grupami 

producentów rolnych lub związkami grup producentów rolnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 

oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395), organizacjami producentów 

owoców i warzyw lub zrzeszeniami organizacji producentów owoców i warzyw, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i 

warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618 oraz z 2022 r. poz. 1370), 

albo organizacjami producentów mleka lub zrzeszeniami organizacji producentów 

mleka, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 381),

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwgu2te
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c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe 

przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz 

dostawą odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;

2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań 

związanych z zakupem i udostępnianiem w ramach programu odpowiednio owoców 

i warzyw lub mleka,

b) zakupu oraz udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, odpowiednio owoców 

i warzyw zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub 

mleka zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie zakupione odpowiednio owoce 

i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze 

sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

d) realizowania środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,

e) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do 

monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.

3. W terminie do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw 

lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, 

oraz w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub 

mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, szkoła 

podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2017/40, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka 

właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające 

wskazanie:

1) liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni 

wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;

2) okresów udostępniania w szkole podstawowej odpowiednio owoców i warzyw przez 

podanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub mleka 

przez podanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
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4. Wniosek o zatwierdzenie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 

ust. 3, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez 

Krajowy Ośrodek. Wniosek o zatwierdzenie oraz dołączone do tego wniosku oświadczenia 

podlegają weryfikacji w postępowaniu o zatwierdzenie dostawcy.

5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, są przekazywane Krajowemu Ośrodkowi na 

formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 

344).

§ 6. Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie w zakresie działań 

określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, mogą uczestniczyć w programie, 

udostępniając dzieciom, o których mowa w § 2:

1) owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym 

mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw, lub

2) mleko dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa 

w § 4, w odniesieniu do mleka.

§ 7. Krajowy Ośrodek prowadzi i umieszcza na stronie internetowej przez niego 

administrowanej wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, 

w odniesieniu do owoców i warzyw, oraz wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, 

o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka, niezwłocznie po uzyskaniu przez tych 

dostawców tego zatwierdzenia.

§ 8. 1. Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 1, 

umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu 

udostępnienia ich dzieciom,

2) mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 2, umowę 

nieodpłatnego dostarczania mleka do szkół podstawowych w celu udostępnienia go 

dzieciom 

– w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

2. Szkoły podstawowe, które zawarły umowę, o której mowa w ust. 1: 
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1) pkt 1, prowadzą bieżącą ewidencję owoców i warzyw dostarczanych i udostępnianych w 

ramach programu;

2) pkt 2, prowadzą bieżącą ewidencję mleka dostarczanego i udostępnianego w ramach 

programu.

3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej:

1) określenie łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub 

opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw 

lub mleka w ramach programu w okresie, którego dotyczy dana umowa;

2) określenie dla danego okresu, którego dotyczy dana umowa, harmonogramu 

udostępniania owoców i warzyw lub mleka dzieciom przez wskazanie tygodni, o których 

mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo w ust. 1 załącznika 

nr 2 do rozporządzenia;

3) zobowiązanie dostawcy zatwierdzonego w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka 

do dostarczenia odpowiednio owoców i warzyw lub mleka o asortymencie i jakości oraz 

w ilościach zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom, o których mowa 

w § 2, przez szkołę podstawową zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi 

odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia;

4) zobowiązanie szkół podstawowych do:

a) prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu 

owoców i warzyw lub mleka na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 

administrowanej przez Krajowy Ośrodek,

b) udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, owoców i warzyw lub mleka 

zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 

do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) realizowania środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,

d) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do 

monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39, na formularzu udostępnionym na 

stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;
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5) zobowiązanie stron do dokonywania zmian w umowie, w przypadku niezależnych od 

stron zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym mają 

zostać udostępnione produkty, o których mowa w § 2.

4. Szkoła podstawowa, o której mowa w § 6:

1) pkt 1, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyłącznie z jednym dostawcą, który 

uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw;

2) pkt 2, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie z jednym dostawcą, który 

uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do mleka.

5. Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzach udostępnionych na 

stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

§ 9. 1. Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 

i w § 8 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia.

2. Mleko jest udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i w § 8 ust. 3 

pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie 

w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego 

Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z tych dostawców, w terminie do dnia:

1) 16 września 2022 r. – w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub 

mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;

2) 27 stycznia 2023 r. – w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub 

mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b.

4. Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, w których dokonano zmian, dostawcy, 

którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do 

oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z tych 

dostawców wraz z wnioskiem o pomoc, o którym mowa w § 10.

5. Kopie, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być przekazywane w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 10. 1. Wniosek o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka 

w jednym z okresów, o których mowa w § 2, składa się w odniesieniu co najmniej do dwóch 

tygodni udostępniania w danym okresie:

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzzhaytaltqmfyc4njvgq2tonbqgu
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1) owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z 

§ 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3;

2) mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, 

albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 

2017/39, zawiera także wskazanie wysokości pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.

3. Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do:

1) owoców i warzyw – dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, 

o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty 

należące do kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2,

2) mleka – dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa 

w § 8 ust. 1 pkt 2, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty należące do 

kategorii mleko wymienione w § 2 

– udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, w okresie, którego dotyczy ten 

wniosek, określonej na podstawie prowadzonej przez tę szkołę ewidencji dostarczanych i 

udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka, o której mowa w § 8 ust. 3 

pkt 4 lit. a.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, sporządza się na formularzach udostępnionych 

na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

§ 11. 1. Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje 

się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy określonej na rok szkolny 2022/2023 w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy na jedną porcję:

1) owoców i warzyw oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, 

o których mowa w § 2, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 

pkt 1, której kopia została złożona w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zgodnie 

z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa 

w § 5 ust. 3, lub

2) mleka oraz liczby porcji mleka udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie 

z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 

dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, której kopia została 

złożona w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym 

mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.
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2. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 

ust. 1 pkt 1, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których 

mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, 

pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty należące 

do kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2, w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 

pkt 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje 

udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, 

przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:

1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt należący do kategorii owoce 

i warzywa wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:

a) pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub

b) pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

– i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt należący do tej 

kategorii oraz

2) kwoty stanowiącej:

a) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku jabłek, gruszek, 

śliwek, marchwi, papryki słodkiej, pomidorów i kalarepy,

b) 150% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku rzodkiewki 

i soków owocowych,

c) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku truskawek.

3. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 

ust. 1 pkt 2, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których 

mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, 

pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty należące 

do kategorii mleko wymienione w § 2, w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 

załącznika nr 2 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione 

jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w 

wysokości pomniejszonej o iloczyn:

1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt należący do kategorii mleko 

wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
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a) pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w 

§ 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub

b) pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w 

§ 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

– i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt należący do tej 

kategorii oraz

2) kwoty stanowiącej:

a) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku mleka białego i 

kefiru naturalnego,

b) 150% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku jogurtu 

naturalnego i serka twarogowego.

§ 12. Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się 

w terminie określonym w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2017/39, jeżeli zostały spełnione warunki 

wypłaty pomocy, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.

§ 13. 1. Wykazy, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1572 i 2377 oraz z 2022 r. poz. 

485), stają się wykazami, o których mowa w § 7 niniejszego rozporządzenia. 

2. Podmioty wpisane do wykazów, o których mowa w § 7 rozporządzenia wymienionego 

w ust. 1, uznaje się za podmioty zatwierdzone w rozumieniu przepisów niniejszego 

rozporządzenia, z wyłączeniem tych podmiotów, które nie złożyły wniosku o pomoc z tytułu 

udostępnienia dzieciom owoców i warzyw lub mleka w odniesieniu do działań, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, zrealizowanych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

w roku szkolnym 2021/2022.

§ 14. 1. Owoce i warzywa lub mleko dostarczone do szkół podstawowych, o których 

mowa w § 6, które nie mogły zostać udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, w związku 

z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1604) lub czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 
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14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r poz. 655, 

1079, 1116 i 1383), w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, mogą zostać: 

1) przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci biorących udział w zajęciach 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe lub 

2) udostępnione dzieciom, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili 

zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, uczęszczającym 

do: 

a) klas VI–VIII – w przypadku szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia, 

b) klas III–V – w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych, 

c) oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi. 

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się pod warunkiem przedłożenia 

przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dyrektorowi 

szkoły podstawowej oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw 

lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi 

odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2: 

1) sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej 

przez Krajowy Ośrodek; 

2) może być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia … 2022 r. (poz. …)

Załącznik nr 1 

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania 

obejmujących po 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w każdym semestrze danego 

roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się: 

1) w pierwszym semestrze:

a) 11 porcji obejmujących jabłka – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 4 porcje obejmujące gruszki – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 1 porcję obejmującą śliwki – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 

150 g,

d) 3 porcje obejmujące sok owocowy – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co 

najmniej 0,2 l,

e) 5 porcji obejmujących marchew – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

f) 3 porcje obejmujące rzodkiewkę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

g) 1 porcję obejmującą paprykę słodką – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

h) 5 porcji obejmujących pomidory – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

i) 1 porcję obejmującą kalarepę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 

90 g;

2) w drugim semestrze:

a) 10 porcji obejmujących jabłka – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 4 porcje obejmujące gruszki – 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 1 porcję obejmującą truskawki – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 100 g,

d) 3 porcje obejmujące sok owocowy – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co 

najmniej 0,2 l,
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e) 6 porcji obejmujących marchew – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

f) 4 porcje obejmujące rzodkiewkę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

g) 5 porcji obejmujących pomidory – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 90 g,

h) 1 porcję obejmującą kalarepę – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 

90 g.

3. Każdą porcję owoców i warzyw udostępnia się dzieciom innego dnia.

4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co 

najmniej 2 porcje owoców i warzyw.

5. Udostępniane dzieciom owoce i warzywa nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, 

cukru lub substancji słodzących.

6. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki oraz rzodkiewki i pomidory udostępnia się dzieciom 

w całości.

7. Jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i 

kalarepę udostępnia się dzieciom w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.

8. Truskawki, śliwki i paprykę słodką udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w 

którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej.

9. Średnica pomidorów udostępnianych dzieciom w ramach porcji, o których mowa w ust. 

2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. g, wynosi nie więcej niż 40 mm.

10. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to:

1) są one uzyskane z warzyw odpowiadających normom jakości handlowej obowiązującym 

zgodnie z art. 74 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 

nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007;

2) nie występują na nich objawy gnicia lub zepsucia, które powodowałyby ich niezdatność 

do spożycia.

11. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości 

handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1.

12. Śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę 

udostępnia się w opakowaniach jednostkowych zapewniających zachowanie ich właściwej 



– 15 –

jakości. Oznakowanie umieszczone na tych opakowaniach obejmuje co najmniej informacje, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a, e–h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 

dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. 

zm.).

13. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji owoców i 

warzyw nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.
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Załącznik nr 2 

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA MLEKA

1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących 

po 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się: 

1) w pierwszym semestrze:

a) 22 porcje obejmujące mleko białe – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co 

najmniej 0,25 l,

b) 2 porcje obejmujące jogurt naturalny – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące kefir naturalny – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 150 g,

d) 2 porcje obejmujące serek twarogowy – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 150 g;

2) w drugim semestrze:

a) 23 porcje obejmujące mleko białe – 1 opakowanie jednostkowe zawierające co 

najmniej 0,25 l,

b) 2 porcje obejmujące jogurt naturalny – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 150 g,

c) 1 porcję obejmującą kefir naturalny – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 150 g,

d) 2 porcje obejmujące serek twarogowy – 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co 

najmniej 150 g.

3. Każdą porcję mleka udostępnia się dzieciom innego dnia.

4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co 

najmniej 2 porcje mleka.

5. Minimalna zawartość tłuszczu w mleku udostępnianym dzieciom w odniesieniu do 

mleka białego, jogurtu naturalnego oraz kefiru naturalnego wynosi 1%.

6. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji mleka nie 

udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.
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U Z A S A D N I E N I E

Opracowanie projektu rozporządzenia wynika z konieczności wykonania upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą z 

dnia 11 marca 2004 r.”. Zgodnie z art. 38x ustawy z dnia 11 marca 2004 r. minister właściwy 

do spraw rynków rolnych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań 

realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) związanych z 

wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz sposób i tryb 

realizacji tych zadań, mając na względzie zapewnienie skutecznego i efektywnego wdrożenia 

tego programu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie. W 

projekcie tego rozporządzenia określa się ponadto uprawnienia i obowiązki podmiotów 

wdrażających ten program w zakresie działań polegających na dystrybucji i udostępnianiu 

dzieciom produktów nim objętych, szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów (szkół 

podstawowych i dystrybutorów) w tym programie oraz warunki i tryb przyznawania z tego 

tytułu pomocy unijnej i krajowej.

Uregulowania bazowe w tym zakresie zostały określone w:

1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i 

(WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem 1308/2013”;

2) rozporządzeniu Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określającym 

środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją 

rynków produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 12, z późn. zm.).

Przepisy wykonawcze wdrażające program dla szkół zostały natomiast określone w:

1) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz 

mleka do placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanym 

dalej „rozporządzeniem 2017/39”, oraz
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2) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 

w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do 

placówek oświatowych oraz zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 

907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 

2017/40”.

Przepis art. 38s ustawy z dnia 11 marca 2004 r. stanowi, że KOWR został wyznaczony jako 

jednostka organizacyjna wykonująca zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub 

właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół ustanowionego zgodnie z art. 23 rozporządzenia 

1308/2013. Stosownie do art. 38sa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ww. zadania są wykonywane 

przez KOWR jako delegowane zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.

Proponowane przepisy są spójne z dokumentem „Strategia krajowa dotycząca realizacji w 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023”, 

zwanym dalej „Strategią”, w którym polskie władze zadeklarowały wolę wdrażania programu 

dla szkół w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023. W Strategii zostały zawarte szczegółowe 

założenia, cele i zasady realizacji programu dla szkół w Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia 

została opracowana zgodnie z przepisami art. 23 ust. 8 i 9 rozporządzenia 1308/2013, w myśl 

których opracowanie przed przystąpieniem do tego programu krajowej strategii dotyczącej jego 

realizacji jest warunkiem uczestnictwa państwa członkowskiego w programie dla szkół. 

Strategia zawiera cele, jakie przyjęto przy konstruowaniu założeń do programu dla szkół, 

środki, za pomocą których cele te powinny zostać osiągnięte, oraz ogólne założenia dotyczące 

sposobu wdrożenia tego programu, w szczególności te, które wynikają z przepisów art. 2 

rozporządzenia 2017/40.

Zasady realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, ustanowionego 

zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1308/2013, zostały określone w ustawie 

z dnia 11 marca 2004 r.

Zgodnie ze Strategią w roku szkolnym 2022/2023 grupą docelową programu dla szkół są objęte 

dzieci uczęszczające do klas IV szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych 

I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, zwanych dalej „szkołami 

podstawowymi”.
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Proponowany przepis § 2 projektu rozporządzenia stanowi, że w roku szkolnym 2022/2023 na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program dla szkół będzie obejmował 2 okresy (każdy z 

tych okresów będzie przebiegał w innym semestrze ww. roku szkolnego), w trakcie których 

dzieciom będą udostępniane produkty kwalifikujące się do dystrybucji, wymienione w 

Strategii, tj. jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, papryka słodka, 

pomidory, kalarepa i soki owocowe, zwane dalej „owocami i warzywami”, a także mleko, 

jogurt naturalny, kefir naturalny i serek twarogowy, zwane dalej „mlekiem”. Ww. katalog 

produktów udostępnianych w ramach komponentów owocowo-warzywnego oraz mlecznego 

jest spójny z katalogiem produktów określonym w celu kalkulacji stawek pomocy udzielanej 

za udostępnienie jednej porcji, ustalonych dla każdego z ww. komponentów na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach 

finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji 

działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148), zwanego 

dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r.”.

Proponowany przepis § 2 projektu rozporządzenia przewiduje zróżnicowanie okresów 

udostępniania z podziałem na grupy województw, co jest podyktowane różnymi terminami ferii 

zimowych dla poszczególnych województw w roku szkolnym 2022/2023 ustanowionymi przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W § 3 projektu rozporządzenia zawarto przepisy określające szczegółowy zakres zadań KOWR 

w ramach kompetencji określonych w art. 38s ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

W proponowanym przepisie rozporządzenia wskazano KOWR jako jednostkę właściwą do 

przeprowadzania kontroli administracyjnych wniosków o pomoc, kontroli na miejscu, 

gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących monitorowania programu dla szkół 

prowadzonych zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 

2017/39, oraz przygotowania sprawozdań zawierających wyniki monitorowania 

i przeprowadzonych kontroli. Ponadto w tym przepisie wskazano KOWR jako jednostkę 

odpowiedzialną za realizację zadań związanych z przeprowadzeniem oceny programu dla 

szkół, o której mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia 

2017/39, zadań związanych z prowadzeniem działań towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/40, oraz działań z 

zakresu promocji programu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/40.
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Zgodnie z art. 38u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. dyrektor oddziału terenowego 

KOWR jest organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie zatwierdzania podmiotów 

upoważnionych do wnioskowania o pomoc z tytułu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka 

dzieciom objętym grupą docelową lub dystrybucji ww. produktów wśród tych dzieci. 

Stosownie do przepisu § 4 projektu rozporządzenia o zatwierdzenie w powyższym zakresie 

mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 5 ust. 2 lit. a oraz c–e rozporządzenia 2017/40, 

tj. placówki oświatowe, dostawcy lub dystrybutorzy owoców i warzyw oraz mleka, organizacje 

występujące w imieniu przynajmniej jednej placówki oświatowej lub organu 

odpowiedzialnego za edukację, które zostały powołane do zarządzania i realizacji działań w 

zakresie dostarczania lub dystrybucji owoców i warzyw oraz mleka, a także wszelkie inne 

jednostki publiczne i prywatne, które są zaangażowane w zarządzanie i realizację działań w 

tym zakresie. Jednocześnie przepis ten przewiduje, że za placówki oświatowe wymienione w 

art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/40 uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe. 

W § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia przewiduje się, że zatwierdzenie wnioskodawców 

uprawnionych do występowania o pomoc z tytułu realizacji działań polegających na 

dostarczaniu lub dystrybucji produktów w ramach programu dla szkół jest dokonywane w 

odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka. W konsekwencji podmiot, który w ramach 

programu dla szkół będzie zamierzał realizować działania polegające na dostarczaniu lub 

dystrybucji wyłącznie jednej grupy produktów, będzie musiał uzyskać zatwierdzenie tylko w 

odniesieniu do tej grupy produktów.

W § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia został określony zakres zobowiązań, które – oprócz 

zobowiązań wymaganych na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/40 – są zamieszczane 

w oświadczeniach dołączanych do wniosku o zatwierdzenie wnioskodawcy realizującego 

działania polegające na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw lub dystrybucji tych 

produktów wśród dzieci oraz do wniosku o zatwierdzenie wnioskodawcy realizującego 

działania polegające na dostarczaniu dzieciom mleka lub dystrybucji tego produktu wśród 

dzieci. Zgodnie z przepisem § 5 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia podmiot, który w 

odniesieniu do wybranego rodzaju produktów (owoce i warzywa lub mleko) ubiega się o 

zatwierdzenie jako ww. wnioskodawca, do wniosku o takie zatwierdzenie dołącza 

oświadczenie zawierające zobowiązanie do składania wniosków o pomoc obejmującą 

wyłącznie produkty, które faktycznie zostały udostępnione zgodnie ze wskazanym we 

właściwym załączniku do projektu rozporządzenia (w załączniku nr 1 – w przypadku 



– 21 –

dostawców ubiegających się o zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw, w załączniku 

nr 2 – w przypadku dostawców ubiegających się o zatwierdzenie w odniesieniu do mleka). 

Ponadto powyższe oświadczenie obejmuje zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji 

magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją w ramach programu 

dla szkół dostaw danego rodzaju produktów. Zgodnie z proponowanym przepisem § 5 ust. 2 

pkt 1 lit. b oraz c projektu rozporządzenia podmioty ubiegające się o przedmiotowe 

zatwierdzenie składają oświadczenie o prowadzeniu co najmniej od 6 miesięcy działalności w 

zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu danym rodzajem produktów oraz o dysponowaniu 

zapleczem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, 

przygotowaniem dostaw oraz dostarczeniem danego rodzaju produktów. Ze spełnienia ww. 

warunku są zwolnione natomiast podmioty posiadające status spółdzielni rolników, związków 

spółdzielni rolników powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), grupy producentów rolnych, związki grup 

producentów rolnych powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 395), organizacje producentów owoców i warzyw, zrzeszenia organizacji producentów 

owoców i warzyw powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o 

organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618, z późn. 

zm.) oraz organizacje producentów mleka i zrzeszenia organizacji producentów mleka 

powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 381). Powyższe wyłączenie ma na celu 

wykluczenie sytuacji, w której warunek prowadzenia działalności polegającej na produkcji, 

przetwórstwie lub obrocie produktami udostępnianymi w ramach programu dla szkół co 

najmniej od 6 miesięcy będzie stanowił przeszkodę w zatwierdzeniu do udziału w tym 

programie dla nowo powołanych podmiotów, którym przyznano status spółdzielni rolników, 

grup producentów rolnych lub organizacji producentów owoców i warzyw albo mleka.

Jeżeli o ww. zatwierdzenie ubiega się szkoła podstawowa, to zgodnie z przepisem § 5 ust. 2 

pkt 2 projektu rozporządzenia w oświadczeniu dołączanym do wniosku o takie zatwierdzenie 

zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji magazynowej i księgowej dotyczącej działań 

związanych z zakupem oraz udostępnianiem danego rodzaju produktów w ramach programu 

dla szkół. Jednocześnie oświadczenie to obejmuje zobowiązanie do zakupu i udostępniania 

dzieciom danego rodzaju produktów zgodnie ze sposobem określonym w odpowiednim 

załączniku do rozporządzenia. Ponadto w oświadczeniu tym szkoły podstawowe zobowiązują 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwgu2te
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwgu2te
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się do składania wniosków o pomoc obejmujących wyłącznie produkty, które faktycznie 

zostały udostępnione zgodnie ze sposobem wskazanym we właściwym załączniku do 

rozporządzenia. Ponadto oświadczenie dołączane przez szkoły podstawowe do wniosków o 

zatwierdzenie zawiera zobowiązanie tych podmiotów do realizacji środków towarzyszących o 

charakterze edukacyjnym, które zgodnie z przepisem art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. są określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, a także do 

przekazywania KOWR danych koniecznych do monitorowania wdrożenia programu dla szkół.

Zgodnie z § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia w terminach poprzedzających rozpoczęcie 

okresów udostępniania obu rodzajów produktów, szkoły podstawowe zatwierdzone jako 

wnioskodawcy realizujący działania polegające na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw 

oraz mleka lub dystrybucji tych produktów wśród dzieci są obowiązane do przekazania do 

właściwych dyrektorów oddziałów terenowych KOWR oświadczeń obejmujących 

szczegółowe informacje dotyczące liczby dzieci, które wezmą udział w programie dla szkół, 

oraz tygodni, w których będą dostarczane owoce i warzywa lub mleko. W latach poprzednich 

termin składania powyższych oświadczeń upływał w tym samym dniu, w którym przypadał 

termin złożenia kopii umów, o których mowa w § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia, zawartych 

pomiędzy zatwierdzonymi dostawcami a szkołami, które na potrzeby programu dla szkół 

pozyskują od nich porcje owoców i warzyw oraz mleka. W proponowanym przepisie projektu 

rozporządzenia termin ten upływa 14 dni później od terminu składania ww. kopii umów przez 

zatwierdzonych dostawców. Rozwiązanie takie ma na celu umożliwienie wzięcia udziału w 

programie dla szkół również szkołom podstawowym, które zgodnie z § 6 projektu 

rozporządzenia nie zamierzały korzystać z możliwości samodzielnego zaopatrywania się 

w owoce i warzywa lub mleko docelowo udostępniane dzieciom, pozyskując te produkty 

od zatwierdzonych dostawców, jednak ostatecznie żaden z tych dostawców nie zdecydował się 

na zawarcie z nimi umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia. Szkoły takie 

zyskują pewność, że nie mogąc liczyć na realizację dostaw przez zatwierdzonych dostawców 

nadal będą miały czas na podjęcie decyzji o wzięciu udziału w programie dla szkół, 

samodzielnie zaopatrując się w owoce i warzywa oraz mleka oraz występując z wnioskiem 

o udzielenie pomocy finansowej z tego tytułu. Zważywszy, że oferowane stawki pomocy 

określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. istotnie wzrosły 

w porównaniu z obowiązującymi w poprzednich latach szkolnych, szkoły podstawowe mogą 
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być bardziej niż dotychczas zainteresowane udziałem w programie dla szkół w charakterze 

wnioskodawców.

Zgodnie z § 5 ust. 4 projektu rozporządzenia formularz wniosku o zatwierdzenie oraz 

formularze oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 projektu 

rozporządzenia, udostępnia KOWR. W proponowanym przepisie przewidziano także 

wprowadzenie zasady, zgodnie z którą na etapie poprzedzającym zatwierdzenie dostawcy jest 

weryfikowana prawdziwość oświadczeń złożonych przez podmioty ubiegające się o takie 

zatwierdzenie. W § 5 ust. 5 projektu rozporządzenia przewidziano także, że KOWR udostępni 

wzór formularza, na którym będą mu przekazywane dane w ramach prowadzonego 

monitorowania. W § 5 ust. 6 projektu rozporządzenia przewidziano możliwość przekazywania 

do KOWR oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia, drogą 

elektroniczną.

Zgodnie z § 6 projektu rozporządzenia szkoły podstawowe, które nie zamierzają korzystać z 

możliwości samodzielnego zaopatrywania się w owoce i warzywa lub mleko docelowo 

udostępniane dzieciom, mogą brać udział w programie dla szkół, pozyskując te produkty od 

dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie.

W myśl § 7 projektu rozporządzenia na stronie internetowej administrowanej przez KOWR 

będą publikowane stale aktualizowane dwa wykazy zatwierdzonych dostawców – pierwszy 

obejmujący podmioty realizujące w ramach programu dla szkół dostawy owoców i warzyw, 

a drugi – mleka.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 projektu rozporządzenia dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie 

w odniesieniu do owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, które zdecydowały 

się na udział w programie dla szkół, pozyskując produkty udostępniane dzieciom od 

zatwierdzonych dostawców, umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw, w celu ich 

udostępnienia dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2 projektu rozporządzenia. 

Przepis analogiczny do § 8 ust. 1 pkt 1 przewidziano w § 8 ust. 1 pkt 2 projektu rozporządzenia 

co do dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do mleka, oraz szkół 

podstawowych, o których mowa w § 6 pkt 2 projektu rozporządzenia, zamierzających 

udostępniać dzieciom mleko dostarczone przez ww. dostawców. Proponowany w § 8 ust. 3 

projektu rozporządzenia zakres informacji oraz zobowiązań stron umowy, jakie mają w 

szczególności zostać w niej określone, odpowiada zakresowi informacji oraz zobowiązań, jakie 

muszą zawierać oświadczenia dołączane do wniosków o zatwierdzenie składane przez szkoły 
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podstawowe zamierzające samodzielnie zaopatrywać się w owoce i warzywa lub mleko 

udostępniane następnie dzieciom.

Dodatkowo w przepisie § 8 ust. 3 pkt 5 projektu rozporządzenia przewidziano, że w umowach 

zostanie zawarte zobowiązanie stron do wprowadzania do nich zmian wynikających z przyczyn 

od nich niezależnych, które polegają na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym 

mają zostać udostępnione produkty w ramach programu dla szkół. Proponowane rozwiązanie 

ma na celu zapewnienie, aby w przypadku gdy w danej szkole podstawowej, która zawarła 

z zatwierdzonym dystrybutorem umowę nieodpłatnego dostarczania produktów w celu 

udostępniania ich dzieciom, zmieni się liczba dzieci objętych grupą docelową, w imieniu 

których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio 

owoców i warzyw lub mleka, strony były obowiązane do dokonania zmian w takiej umowie, 

polegających na uwzględnieniu zmienionej liczby porcji produktów dostarczanych przez 

zatwierdzonych dystrybutorów. W rezultacie zmiany polegające na zwiększeniu liczby dzieci, 

którym zostaną udostępnione produkty (np. w związku z przyjęciem do szkoły nowych 

uczniów albo wyrażeniem przez rodziców zgody na udział uczniów w programie dla szkół, 

w przypadku gdy zgody takiej uprzednio nie wyrażono) lub ich zmniejszeniu (np. w związku 

z odejściem ze szkoły uczniów, którym udostępniane były produkty, albo wycofaniem przez 

rodziców zgody na udział w tym programie uczniów, w przypadku gdy zgodę taką uprzednio 

wyrażono), zostaną uwzględnione w treści umowy bez konieczności jej ponownego 

negocjowania przez strony.

Przepis § 8 ust. 2 projektu rozporządzenia określa obowiązek prowadzenia przez szkoły 

podstawowe, które uczestniczą w programie dla szkół, udostępniając owoce i warzywa lub 

mleko dostarczane przez zatwierdzonych dostawców, bieżącej ewidencji dostarczanych 

i udostępnianych w ramach tego programu produktów. Prowadzona w powyższym zakresie 

ewidencja będzie służyła weryfikacji prawidłowości danych przedstawianych we wnioskach 

o pomoc, o których mowa w § 10 ust. 1 projektu rozporządzenia.

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 3 projektu rozporządzenia w ww. umowie ma być 

przewidziana klauzula zobowiązująca zatwierdzonego dostawcę do dostarczenia danego 

rodzaju produktów w asortymencie oraz ilościach zapewniających możliwość udostępnienia 

ich dzieciom przez szkołę zgodnie ze sposobem udostępniania określonym w danym załączniku 

do projektu rozporządzenia.
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Jednocześnie stosownie do przepisu § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c oraz d projektu rozporządzenia 

elementem umów zawieranych zgodnie z § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia będą oświadczenia 

szkół podstawowych, w których te będą zobowiązywać się do realizacji środków 

towarzyszących oraz do przekazywania danych do KOWR w ramach monitorowania realizacji 

programu dla szkół. Ponadto elementem takiej umowy jest zobowiązanie ww. szkół 

podstawowych do udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka dzieciom, zgodnie 

ze sposobem określonym we właściwym załączniku do rozporządzenia, oraz do prowadzenia 

bieżącej ewidencji produktów dostarczanych i udostępnianych w ramach tego programu w 

sposób określony przez KOWR. Opracowanie przez KOWR jednolitego sposobu prowadzenia 

ewidencji przez szkoły podstawowe, które zawierają z zatwierdzonymi dostawcami umowy, 

o których mowa w § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia, ma na celu zapewnienie, że 

dokumentacja prowadzona przez te szkoły będzie rzetelnie odzwierciedlała dane dotyczące 

liczby porcji, które zostały do nich dostarczone, oraz liczby porcji, które zostały przez nie 

udostępnione dzieciom. Należy podkreślić, że wyłącznie dane dotyczące liczby rzeczywiście 

udostępnionych dzieciom porcji mogą służyć do ustalenia pomocy przysługującej 

zatwierdzonym dostawcom.

Przepis § 8 ust. 4 pkt 1 projektu rozporządzenia stanowi, że szkoła podstawowa występująca 

w charakterze odbiorcy owoców i warzyw zawiera umowę wyłącznie z jednym dostawcą 

zatwierdzonym w odniesieniu do owoców i warzyw. Analogiczną zasadę przewidziano 

w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczenie mleka w ramach programu dla 

szkół. Umożliwienie zawierania przez szkołę podstawową występującą w charakterze odbiorcy 

umów z kilkoma dostawcami skutkowałoby występowaniem utrudnień w administrowaniu 

i zarządzaniu programem dla szkół na różnych etapach jego wdrażania. Rozwiązanie 

przewidziane w § 8 ust. 4 projektu rozporządzenia będzie służyło przejrzystości procedur 

służących wdrożeniu programu dla szkół oraz obniży koszty związane z zarządzaniem 

programem dla szkół i przeprowadzaniem kontroli przez KOWR.

Zgodnie z § 9 ust. 3 projektowanego rozporządzenia na zatwierdzonych dostawców nakłada 

się obowiązek przekazywania do KOWR kopii zawartych umów, o których mowa w § 8 ust. 1. 

Informacje zamieszczone w umowach przedkładanych KOWR przez zatwierdzonych 

dostawców oraz oświadczeniach przedkładanych KOWR dołączanych do wniosków 

o zatwierdzenie szkół podstawowych samodzielnie zaopatrujących się w produkty 

udostępniane następnie dzieciom będą służyły KOWR do opracowania analizy ryzyka 
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niezbędnej z punktu widzenia kontroli przeprowadzanych przez KOWR na etapie 

poprzedzającym złożenie wniosków o pomoc, a także do przygotowania harmonogramów 

takich kontroli. W proponowanym § 9 ust. 4 projektu rozporządzenia przewidziano, że kopie 

umów, w których wprowadzono jakiekolwiek zmiany są przekazywane właściwym organom 

KOWR wraz z wnioskiem o pomoc, o którym mowa w § 10 projektu rozporządzenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2017/39 wnioski o pomoc powinny zostać złożone w 

terminie 3 miesięcy po zakończeniu okresu, którego dotyczą. W myśl przepisów art. 4 ust. 1 

rozporządzenia 2017/39 państwa członkowskie określają m.in. częstotliwość składania 

wniosków o pomoc. W proponowanym przepisie § 10 ust. 1 rozporządzenia przewidziano 

możliwość składania kilku wniosków o pomoc obejmujących dany okres udostępniania, przy 

czym każdy z wniosków musi odnosić się do porcji udostępnionych dzieciom co najmniej przez 

dwa tygodnie. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone celem umożliwienia złożenia 

podmiotom zatwierdzonym na podstawie § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia, które brały udział 

w programie w danym semestrze, więcej niż dwóch wniosków o pomoc z tego tytułu.

W myśl § 10 ust. 3 projektu rozporządzenia w przypadku wniosku o pomoc składanego przez 

dostawcę, który uzyskał zatwierdzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 projektu 

rozporządzenia, dołącza się wystawiane przez szkoły podstawowe biorące udział w programie 

dla szkół jako odbiorcy owoców i warzyw lub mleka, oświadczenia potwierdzające 

udostępnienie przez nie dzieciom wskazanej we wniosku liczby porcji, obejmujących 

poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa lub mleko, w okresie udostępniania, 

którego dotyczy ten wniosek. Liczbę tę ww. szkoły podstawowe mają określać na podstawie 

ewidencji prowadzonej przez te szkoły zgodnie ze zobowiązaniem podjętym na podstawie § 8 

ust. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia.

Zastosowanie analogicznego warunku dotyczącego wniosku o pomoc składanego przez szkołę 

podstawową, która uzyskała zatwierdzenie (samodzielnie zaopatrującą się w owoce i warzywa 

lub mleko udostępniane następnie dzieciom) nie byłoby uzasadnione. Szkoły takie jednak 

zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 składają wraz z wnioskiem 

o zatwierdzenie pisemne zobowiązanie, w którym gwarantują, że produkty, w odniesieniu do 

których występują one o pomoc w ramach programu dla szkół, są udostępniane do spożycia 

dzieciom uczęszczającym do tych placówek oświatowych. Ponadto w myśl art. 4 ust. 6 

rozporządzenia 2017/39 kwoty wskazane we wniosku o pomoc muszą być potwierdzone 

dokumentami poświadczającymi ceny dostarczonych produktów, materiałów lub usług oraz 
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pokwitowaniem, dowodem płatności lub innym równoważnym dokumentem. W związku 

z powyższym KOWR będzie dysponował dokumentami, które potwierdzą zakup odpowiedniej 

ilości produktów przez szkołę podstawową oraz zobowiązanie tej szkoły do udostępnienia ich 

dzieciom. Odpowiednia częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez KOWR na etapie 

udostępniania porcji produktów dzieciom powinna ograniczyć ryzyko nadużyć za strony szkół 

podstawowych, polegających na ewentualnym nieprawidłowym wykorzystaniu produktów 

objętych pomocą. Szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie, może wnioskować 

wyłącznie o pomoc dotyczącą ilości owoców i warzyw lub mleka udostępnionych w ramach 

programu dla szkół dzieciom uczęszczającym do tej szkoły, zgodnie ze sposobem określonym 

w załączniku nr 1 lub nr 2 do projektu rozporządzenia.

Wnioski o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/39, 

powinny zawierać wysokość pomocy, o jaką ubiegają się wnioskodawcy z tytułu udostępnienia 

dzieciom owoców i warzyw lub mleka. W myśl § 11 ust. 1 projektu rozporządzenia wysokość 

pomocy jest skalkulowana jako iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy dla 1 porcji danego 

rodzaju produktów, określonej dla roku szkolnego 2022/2023 w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r., tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2022 r., oraz liczby faktycznie udostępnionych dzieciom porcji obejmujących dany 

rodzaj produktów dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, albo 

zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia.

W § 11 ust. 2 i 3 projektu rozporządzenia przewidziano przepisy wprowadzające redukcję 

pomocy udzielanej zatwierdzonemu dostawcy lub zatwierdzonej szkole podstawowej 

samodzielnie zaopatrującej się w udostępniane dzieciom produkty w sytuacji, gdy w danym 

okresie udostępniania poszczególne produkty nie zostaną dostarczone co najmniej w liczbie 

przewidzianej w sposobie udostępniania określonym w odpowiednim załączniku do projektu 

rozporządzenia. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, w przypadku gdy dana liczba porcji 

udostępniona dzieciom będzie mniejsza niż wynika to ze sposobu udostępniania, pomoc w 

przeliczeniu na jedno dziecko zostanie pomniejszona o iloczyn różnicy między liczbą porcji 

obejmujących dany produkt określoną w ust. 2 załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia (w 

przypadku udostępniania owoców i warzyw) lub w ust. 2 załącznika nr 2 do projektu 

rozporządzenia (w przypadku udostępniania mleka) a liczbą rzeczywiście udostępnionych 

porcji obejmujących ten produkt oraz kwotą odpowiadającą części lub krotności mającej 

zastosowanie stawki pomocy.
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Poziom redukcji został zdywersyfikowany w celu uwzględnienia różnic między kosztami 

zakupu, konfekcjonowania i dostawy poszczególnych produktów wykorzystanymi do 

kalkulacji stawki pomocy. Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli zmobilizować 

podmioty, które uzyskały zatwierdzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia, 

realizujące dostawy w ramach programu dla szkół do dostarczania szerokiej gamy produktów 

– obejmującej wszystkie produkty przewidziane w katalogu określonym w § 2 projektu 

rozporządzenia.

W myśl § 12 projektu rozporządzenia pomoc udzielana z tytułu udostępniania dzieciom 

owoców i warzyw lub mleka będzie przyznawana, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 

rozporządzenia 2017/39, tj. w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego 

wniosku o pomoc, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy określone w art. 5 ust. 1 

rozporządzenia 2017/39.

Proponowany przepis § 13 ust. 1 projektu rozporządzenia przewiduje, że wykazy, które 

dotychczas były prowadzone na podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 

realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.) stają 

się wykazami prowadzonymi zgodnie z przepisem § 7 projektowanego rozporządzenia. 

Jednocześnie na podstawie proponowanego przepisu § 13 ust. 2 projektu rozporządzenia 

podmioty, które były wpisane do dotychczas prowadzonych wykazów, uznaje się za podmioty 

zatwierdzone w rozumieniu tego projektu rozporządzenia. W praktyce zastosowanie takiego 

rozwiązania pozwala KOWR na prowadzenie wykazu, który obejmuje dostawców, którzy 

uzyskali zatwierdzenie do udziału w programie dla szkół w poprzednich latach szkolnych. W 

rezultacie dostawcy ci nie muszą ponownie ubiegać się o uzyskanie zatwierdzenia w celu 

wzięcia udziału w programie dla szkół w roku szkolnym 2022/2023. Wykaz ten zgodnie z 

proponowanym przepisem § 7 rozporządzenia będzie na bieżąco uzupełniany o te podmioty, 

które dopiero uzyskają zatwierdzenie do udziału w programie dla szkół w roku szkolnym 

2022/2023. Tym samym w tym wykazie zostaną ujęci wszyscy zatwierdzeni dostawcy, 

zarówno dotychczasowi, jak i nowi, co ułatwi szkołom podstawowym znalezienie podmiotów, 

z którymi będą mogły podpisać umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub 

mleka. W powyższym przepisie przewidziano jednak, że w przypadku gdy dany podmiot 

figurujący w wykazie nie wystąpił z wnioskiem o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom 
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owoców i warzyw lub mleka ani w roku szkolnym 2020/2021, ani w roku szkolnym 2021/2022, 

KOWR nie uwzględni go w wykazie zatwierdzonych dostawców upoważnionych do udziału 

w programie dla szkół w roku szkolnym 2022/2023. Rozwiązanie takie będzie skutkowało 

usunięciem z ww. wykazu podmiotów, które zrezygnowały z aktywnego udziału w programie 

dla szkół, a nadal zachowały status zatwierdzonych dostawców w związku z przeniesieniem 

między wykazami obowiązującymi na kolejne lata szkolne. Sytuacja taka może mieć 

dezinformacyjny skutek dla szkół podstawowych, które w przedmiotowym wykazie mogą 

poszukiwać potencjalnych partnerów do zawarcia umów, o których mowa w § 8 ust. 1 projektu 

rozporządzenia.

W § 14 projektu rozporządzenia przewidziano przepisy, które będą umożliwiały szkołom 

podstawowym biorącym udział w programie dla szkół w roku szkolnym 2022/2023, 

zaopatrującym się w porcje udostępniane dzieciom na podstawie umów, o których mowa w § 8 

ust. 1 projektu rozporządzenia, w przypadkach, w których ich dyrektorzy podjęli decyzję 

o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony na podstawie przepisu § 18 ust. 2a rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) 

lub w przypadku, w którym na podstawie przepisu art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) zostały wydane przepisy 

wprowadzające czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, udostępnianie dostarczonych 

w ramach programu dla szkół porcji dzieciom, które nie są objęte grupą docelową określoną w 

§ 2 zmienianego rozporządzenia (tj. uczniom klas VI–VIII oraz dzieciom uczęszczającym do 

oddziałów przedszkolnych prowadzonych w ww. placówkach oświatowych), a także 

przekazywanie tych porcji rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów ww. szkół 

uczestniczących w zajęciach prowadzonych w formie nauki zdalnej, w celu udostępnienia 

zgodnie z zasadami programu dla szkół. Rozwiązanie takie miało już zastosowanie w 

programach dla szkół wdrażanych w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022. W 

proponowanym brzmieniu § 14 ust. 1 pkt 1 projektu rozporządzenia przewidziano możliwość 

przekazania porcji dostarczonych do szkół w sposób zgodny z umową, wymienioną w § 8 ust. 

1 projektu rozporządzenia, które to w związku z zawieszeniem funkcjonowania szkół 

podstawowych, nie mogły zostać udostępnione dzieciom objętym grupą docelową programu, 

rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów tych szkół, którzy biorą udział w zajęciach 

lekcyjnych prowadzonych w formie nauki zdalnej. Stosownie do proponowanego § 14 ust. 2 
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projektu rozporządzenia porcje mogą zostać przekazane rodzicom pod warunkiem, że 

zobowiążą się oni do odebrania porcji oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie ze sposobem 

udostępniania określonym dla komponentu owocowo-warzywnego oraz komponentu 

mlecznego, określonym odpowiednio w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do projektu 

rozporządzenia.

Ponadto w proponowanym brzmieniu przepisu § 14 ust. 1 pkt 2 przewidziano możliwość 

udostępnienia porcji, które w związku z częściowym zawieszeniem zajęć w danej szkole nie 

mogły zostać przekazane dzieciom objętym grupą docelową programu dla szkół, dzieciom 

spoza tej grupy, biorącym udział w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, zgodnie z 

zawartą umową, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia. Rozwiązanie takie 

umożliwi zagospodarowanie produktów dostarczonych do szkoły, w której np. dyrektor 

podjąłby decyzję o częściowym zawieszeniu zajęć dla dzieci objętych grupą docelową, a 

jednocześnie zrezygnowałby z możliwości udostępniania dostarczonych porcji dzieciom 

uczestniczącym w zajęciach szkolnych prowadzonych w trybie zdalnym (w konsekwencji nie 

występowałaby możliwość udostępnienia im porcji dostarczonych w ramach programu dla 

szkół), natomiast uczniowie pozostałych klas oraz oddziałów przedszkolnych tej szkoły 

realizowaliby zajęcia w trybie stacjonarnym.

W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia określono sposób udostępniania owoców i 

warzyw obejmujący charakterystykę jakościową owoców i warzyw udostępnianych dzieciom 

w ramach porcji owoców i warzyw oraz warunki dotyczące częstotliwości udostępniania tych 

porcji.

W ust. 2 załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia określono minimalne liczby porcji 

obejmujących poszczególne owoce i warzywa, udostępnianych w pierwszym oraz drugim 

semestrze roku szkolnego 2022/2023. 

Określone w powyższym przepisie minimalne liczby porcji udostępnianych w ramach 

komponentu owocowo-warzywnego odzwierciedlają liczby porcji obejmujących poszczególne 

produkty, które zostały wykorzystane do kalkulacji stawki pomocy udzielanej za udostępnienie 

jednej porcji, ustalonej w odniesieniu do tego komponentu na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2022 r.

W przypadku komponentu owocowo-warzywnego w porównaniu do koszyka z roku szkolnego 

2022/2022 wzrosła wyłącznie liczba porcji obejmujących jabłka (+3). Ograniczeniu uległa 
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natomiast liczba porcji obejmujących: marchew (4), rzodkiewki (3), pomidory (2) oraz 

kalarepę (2).

Ponadto w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia wskazano, że w danym okresie, o którym 

mowa w § 2, owoce i warzywa są udostępniane łącznie w okresie obejmującym 8, 9, 10, 11, 

12, 13, albo 14 (niekoniecznie następujących po sobie) tygodni. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

szkoły podstawowe oraz zatwierdzeni dostawcy w ramach umowy zawartej na podstawie 

proponowanych przepisów § 8 ust. 1 rozporządzenia będą mogli elastycznie określać 

harmonogram realizacji dostaw produktów udostępnianych w ramach programu dla szkół. 

Zatwierdzeni dostawcy, współpracując ze szkołą przy uzgodnieniu treści zawieranej umowy, 

będą mieli możliwość uzgodnienia harmonogramu, który będzie im zapewniał optymalne 

wykorzystanie posiadanego zaplecza logistycznego. Możliwość udostępniania porcji 

w okresach obejmujących 8, 9 oraz 13 i 14 tygodni została przewidziana w programie po raz 

pierwszy. Wprowadzenie możliwości udostępniania porcji w okresach krótszych niż 

dotychczas jest konsekwencją redukcji minimalnej liczby porcji, które w ramach pakietu 

owocowo-warzywnego mają zostać udostępnione dzieciom biorącym udział w programie. 

Takie rozwiązanie pozwoli na zoptymalizowanie kosztów logistyki ponoszonych przez 

zatwierdzonych dostawców, a w rezultacie na uzyskanie przez nich wyższej rentowności na 

działalności związanej z realizacją dostaw na potrzeby programu dla szkół.

W dalszej części załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia wskazano, że liczba porcji 

obejmujących owoce i warzywa, udostępnianych w jednym tygodniu objętym okresem 

udostępniania w przeliczeniu na jedno dziecko, wynosi co najmniej 2. 

W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia przewidziano ponadto dodatkowe wymagania 

odnośnie do jakości świeżych owoców i warzyw, wykraczające poza powszechnie 

obowiązujące przepisy dotyczące m.in. maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów, 

metali ciężkich, azotanów i azotynów. Jednocześnie w odniesieniu do owoców i warzyw 

świeżych udostępnianych w całości (np.: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka i 

pomidory) przewidziano obowiązek stosowania norm jakości handlowej obowiązujących 

zgodnie z art. 74 rozporządzenia 1308/2013. W proponowanych przepisach określających 

wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw przewidziano, że produkty łatwo 

psujące się (truskawki, śliwki i papryka słodka) zostaną udostępnione uczniom w tych samych 

dniach, w których trafią do szkół. Wymóg taki wprowadzono w związku z powtarzającymi się 

sygnałami o nieodpowiedniej jakości udostępnianych w ramach programu dla szkół świeżych 
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owoców i warzyw. Zastosowanie wymogu, o którym mowa powyżej, powinno pozytywnie 

wpłynąć na poziom jakości udostępnianych dzieciom produktów w ramach programu dla szkół, 

ponieważ wyeliminuje sytuacje, w których produkty są przechowywane dłuższy czas w 

szkołach w warunkach niegwarantujących zachowania przez nie świeżości.

Ponadto w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia, w odniesieniu do owoców i warzyw 

świeżych udostępnianych dzieciom w opakowaniach jednostkowych, wprowadzono 

obowiązek zamieszczania na tych opakowaniach oznakowania obejmującego co najmniej 

informacje, o których mowa w przepisach art. 9 ust. 1 lit. a oraz e–h rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 

Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, 

dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 

2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, 

str. 18, z późn. zm.), tj.:

1) nazwę żywności;

2) ilość netto żywności;

3) datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;

4) wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;

5) nazwę lub firmę i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym.

W ust. 13 załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia został przewidziany przepis, który 

wyklucza możliwość udostępniania porcji owoców i warzyw dzieciom biorącym udział w 

komponencie owocowo-warzywnym programu dla szkół w czasie przerwy lekcyjnej, podczas 

której w danej szkole są wydawane regularne posiłki. Analogiczny przepis przewidziano w 

odniesieniu do komponentu mlecznego w ust. 6 załącznika nr 2 do projektu rozporządzenia.

W załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia określono sposób udostępniania mleka 

obejmujący charakterystykę jakościową poszczególnych produktów należących do kategorii 

mleko udostępnianych dzieciom w ramach porcji mleka oraz warunki dotyczące częstotliwości 

udostępniania tych porcji.
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W ust. 2 załącznika nr 2 do projektu rozporządzenia określono minimalne liczby porcji 

obejmujących poszczególne produkty należących do kategorii mleko, udostępnianych w 

pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023. W przypadku tego komponentu, w 

porównaniu do koszyka z roku szkolnego 2021/2022, najbardziej została obniżona liczba porcji 

obejmujących mleko białe (11). Ograniczeniu uległa również liczba porcji obejmujących 

serek twarogowy (1). Wzrosła natomiast liczba porcji obejmujących jogurt naturalny (+1).

Ponadto tak jak w przypadku sposobu udostępniania owoców i warzyw, także w odniesieniu 

do mleka w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia wskazano, że w danym okresie, o 

którym mowa w § 2, mleko będzie udostępniane łącznie przez 8, 9, 10, 11, 12, 13 albo 14 

wybranych (niekoniecznie następujących po sobie) tygodni. W dalszej części załącznika nr 2 

do projektu rozporządzenia wskazano, że liczba porcji obejmujących mleko, udostępnianych 

w jednym tygodniu objętym okresem udostępniania w przeliczeniu na jedno dziecko, wynosi 

co najmniej 2. W odróżnieniu od rozwiązań stosowanych do roku szkolnego 2020/2021 nie 

będzie miał zastosowania obowiązek udostępniania dzieciom jogurtu naturalnego, kefiru 

naturalnego oraz serka twarogowego wraz z łyżeczkami.

Uwzględniając termin przekazywania do oddziałów terenowych KOWR oświadczeń szkół 

podstawowych, o których mowa w § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia (tj. dzień 30 września 

2022 r.), oraz umów zawieranych zgodnie z § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia, dotyczących 

pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023 (tj. dzień 16 września 2022 r.), a także mając 

na względzie czas niezbędny do przeprowadzenia procesu legislacyjnego, w § 15 projektu 

rozporządzenia proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po 

dniu jego ogłoszenia. Celowość zastosowania skróconego okresu vacatio legis wynika z 

konieczności opracowania i opublikowania przez KOWR w trybie pilnym informacji 

szczegółowo określających warunki uczestnictwa w programie dla szkół, w terminie 

umożliwiającym podmiotom zamierzającym wziąć udział w tym programie zapoznanie się z 

tymi informacjami przed wykonaniem przez szkoły podstawowe czynności, o której mowa w 

§ 5 ust. 3, a w przypadku zatwierdzonych dostawców  czynności, o której mowa w § 9 ust. 3 

pkt 1 projektu rozporządzenia. Tym samym krótki okres vacatio legis będzie de facto korzystny 

z punktu widzenia tych podmiotów, ponieważ będą miały więcej czasu na zapoznanie się z ww. 

informacjami. Oznacza to, że zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na 

przeszkodzie temu, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w proponowanym 

terminie.
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Wprowadzenie przepisów nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym jego projekt nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Z uwagi na charakter regulacji przewidzianych w projekcie rozporządzenia nie wymaga on 

zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi organami i 

instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych 

przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych 

z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

programu dla szkół

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Norbert Kaczmarczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Rafał Sęk, Naczelnik Wydziału Owoców i Warzyw, 

Departament Rynków Rolnych, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

tel.: 22 62312 53, rafal.sek@minrol.gov.pl  

Data sporządzenia

22.06.2022 r.

Źródło: 

Art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185, z 

późn. zm.)

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

388

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Problemem rozwiązywanym za pomocą proponowanych przepisów jest brak aktu prawnego, na 

podstawie którego zostaje uruchomiony w roku szkolnym 2022/2023 wdrażany w Rzeczypospolitej 

Polskiej program dla szkół, ustanowiony na podstawie przepisów art. 23 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną 

organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, 

(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1308/2013”.

Osiągnięcie celu rozporządzenia za pośrednictwem działań innych niż legislacyjne nie byłoby możliwe.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proponowane przepisy określają w odniesieniu dla roku szkolnego 2022/2023:

mailto:rafal.sek@minrol.gov.pl
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1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

związanych z wdrożeniem w Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz sposób i tryb 

realizacji tych zadań;

2) szczegółowe warunki uczestnictwa poszczególnych podmiotów w programie dla szkół;

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach 

programu dla szkół, w tym pomocy unijnej oraz pomocy krajowej z tytułu dostarczania i 

udostępniania dzieciom owoców i warzyw oraz mleka;

4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu dla 

szkół przyznanych określonym podmiotom.

Wśród celów programu dla szkół wskazanych w preambule do przepisów bazowych Unii Europejskiej 

(UE), w których program ten został ustanowiony, wskazuje się, że w związku ze spadkiem spożycia 

świeżych owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych, szczególnie wśród dzieci, a także coraz 

bardziej powszechnym występowaniem otyłości wśród dzieci wywołanej niewłaściwymi nawykami 

żywieniowymi, polegającymi na preferowaniu wysoko przetworzonych środków spożywczych o dużej 

zawartości cukru, soli, tłuszczów lub dodatków do żywności, istnieje potrzeba zintensyfikowania 

działań mających na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. 

Stosownie do ww. przepisów wdrożenie programu dla szkół przez państwa członkowskie UE ma 

charakter fakultatywny. Jednym z kluczowych elementów tego programu jest udostępnianie owoców i 

warzyw oraz mleka dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych.

Zważywszy, że ww. problemy, którym mają zapobiegać rozwiązania przewidziane w ww. przepisach 

UE występują w Rzeczypospolitej Polskiej, polskie władze podjęły decyzję o wdrożeniu programu dla 

szkół w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023 (dokument Strategia krajowa dotycząca realizacji w 

Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023).

W projekcie rozporządzenia przewiduje się rozwiązania, które miały zastosowanie w poprzednim roku 

szkolnym. Główne różnice, jakie proponuje się w przedmiotowym projekcie, dotyczą:

1) dostosowania do kalendarza roku szkolnego 2022/2023 terminów wykonania niektórych 

czynności przez podmioty zamierzające wziąć udział w programie dla szkół w charakterze 

zatwierdzonych dostawców;

2) zmniejszenia liczby porcji udostępnianych w ramach programu dla szkół w całym roku szkolnym 

2022/2023 z 67 do 56 porcji w przeliczeniu na 1 dziecko – w przypadku komponentu mlecznego, 

oraz z 76 do 68 porcji – w przypadku komponentu owocowo-warzywnego;
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3) zwiększenia minimalnej liczby porcji obejmujących jabłka (+3) i jogurt naturalny (+1) oraz 

zmniejszenia minimalnej liczby porcji obejmujących marchew (4), rzodkiewki (3), pomidory 

(2) oraz kalarepę (2), a także mleko białe (11) i serek twarogowy (1);

4) wyznaczenie terminu składania przez szkoły planujących samodzielnie zaopatrywać się w porcje 

udostępniane dzieciom w ramach programu dla szkół oświadczeń obejmujących szczegółowe 

informacje dotyczące liczby dzieci, które wezmą udział w tym programie, oraz tygodni, w których 

dostarczane będą owoce i warzywa lub mleko, na dzień przypadający 14 dni po terminie składania 

przez zatwierdzonych dostawców kopii umów, o których mowa w § 8 ust. 1 projektu 

rozporządzenia;

5) wprowadzenia możliwości udostępniania w danym semestrze porcji owoców i warzyw oraz mleka 

w okresach obejmujących po 8, 9 oraz 13 i 14 tygodni (uregulowania obowiązujące w poprzednich 

latach przewidywały możliwość udostępniania w okresach dziesięcio-, jedenasto- 

i dwunastotygodniowych).

Zmiany, o których mowa w pkt 2 i 3, są konsekwencją zmiany koszyka porcji udostępnianych w ramach 

komponentu owocowo-warzywnego oraz komponentu mlecznego programu dla szkół, którym 

posłużono się w celu kalkulacji stawek pomocy udzielanej za udostępnienie jednej porcji, ustalonych 

dla każdego z ww. komponentów, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy 

unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu 

realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148). 

Zmiana, o której mowa w pkt 4, ma na celu umożliwienie wzięcia udziału w programie dla szkół 

również szkołom podstawowym które pierwotnie zgodnie z § 6 projektu rozporządzenia zamierzały 

brać udział w programie dla szkół pozyskując owoce i warzywa lub mleko docelowo udostępniane 

dzieciom od zatwierdzonych dostawców, jednak ostatecznie żaden z tych dostawców nie zdecydował 

się na zawarcie z nimi umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu rozporządzenia. Szkoły takie nie 

zawierając umowy do dnia, w którym upływa termin ich składania przez zatwierdzonych dostawców, 

będą miały pewność, że nie mogąc liczyć na realizację dostaw przez zatwierdzonych dostawców nadal 

będą miały czas na podjęcie decyzji o wzięciu udziału w programie dla szkół, samodzielnie zaopatrując 

się w porcje oraz występując z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z tego tytułu.

Zmiana, o której mowa w pkt 5, ma na celu zapewnienie zatwierdzonym dostawcom możliwości 

bardziej zoptymalizowanego wykorzystania zaplecza logistycznego do realizacji dostaw porcji 

docelowo udostępnianych w ramach programu dla szkół.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE zdecydowały się na wdrożenie programu dla szkół. Sposób 

wdrożenia programu dla szkół w każdym państwie (a często nawet regionie) jest odmienny, jednak 

zgodnie z przepisami UE program ten musi obejmować element polegający na udostępnianiu owoców, 

warzyw i mleka dzieciom objętym grupą docelową. Jeżeli chodzi o sposób wdrożenia programu dla 

szkół w poprzednim roku szkolnym w poszczególnych państwach mamy do czynienia z różnicami w 

odniesieniu do wieku dzieci objętych grupą docelową, katalogu udostępnianych produktów, skali 

wydatków na działania inne niż dystrybucja produktów, sposobu finansowania tych działań (w wielu 

państwach podmiotami, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tego programu są 

placówki oświatowe albo jednostki samorządu), długości okresu i sposobu udostępniania produktów 

dzieciom.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło 

danych 

Oddziaływanie

Dzieci i młodzież z klas 

IV w szkołach 

podstawowych

1 691 214 Ministerstwo 

Edukacji i 

Nauki 

(MEiN)

Udział w programie dla szkół. Przyjęto, że w 

programie dla szkół w roku szkolnym 

2022/2023 weźmie udział 85% liczby dzieci, 

które zgodnie szacunkami MEiN są objęte 

grupą docelową (uczniowie klas I–V szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia oraz do klas I i II 

ogólnokształcących szkół baletowych), w 

liczbie wynoszącej 1 911 727 uczniów 

(pismo MEiN z dnia 18 marca 2020 r.) 

powiększoną o 77 936 uczniów z Ukrainy, 

którzy zgodnie z danymi MEiN, według 

stanu na dzień 8 maja 2022 r., uczęszczali do 

szkół podstawowych. 

Szkoły podstawowe 14 571* Główny 

Urząd 

Statystyczny 

Udostępnianie uczniom porcji obejmujących 

produkty kwalifikujące się w ramach 

programu dla szkół.
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Dostawcy produktów 

kwalifikujących się w 

ramach programu dla 

szkół

105** Krajowy 

Ośrodek 

Wsparcia 

Rolnictwa 

(KOWR)

Dostawy produktów kwalifikujących się w 

ramach programu dla szkół do szkół 

podstawowych.

Warunkiem udziału w programie dla szkół 

będzie uzyskanie przez dostawców 

zatwierdzenia dyrektora oddziału 

terenowego KOWR w odniesieniu do 

owoców i warzyw lub mleka.

O zatwierdzenie na realizację działania 

polegającego na dostarczaniu produktów 

dzieciom objętym programem dla szkół 

mogą ubiegać się podmioty, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 lit. a oraz c–e rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 

3 listopada 2016 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do 

pomocy unijnej na dostarczanie owoców i 

warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych oraz zmieniającego 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 

907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 

11, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2017/40”, a więc: 

placówki oświatowe, dostawcy lub 

dystrybutorzy, organizacje występujące w 

imieniu przynajmniej jednej placówki 

oświatowej lub organu odpowiedzialnego za 

edukację, które zostały powołane do 

zarządzania i realizacji zadań związanych z 

tym programem, oraz wszelkie inne jednostki 

publiczne lub prywatne, które są 

zaangażowane w zarządzanie i realizację 
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jakichkolwiek działań związanych z 

realizacją tego programu.

Dyrektorzy oddziałów 

terenowych KOWR

17 Zatwierdzanie podmiotów zainteresowanych 

uczestnictwem w programie dla szkół w 

ramach dostaw i dystrybucji produktów w 

szkołach podstawowych. Prowadzenie 

postępowań w sprawie przyznania pomocy 

unijnej i krajowej na działania związane z 

dostarczaniem i dystrybucją produktów w 

placówkach oświatowych oraz nakładanie 

kar na podmioty uczestniczące w programie 

w przypadku niespełnienia warunków 

wypłaty pomocy.

Dyrektor Generalny 

KOWR

1 1) gromadzenie i przetwarzanie danych w 

zakresie niezbędnym do monitorowania 

wdrażania programu dla szkół, o 

którym mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 

rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 

listopada 2016 r. w sprawie zasad 

stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 w odniesieniu do pomocy 

unijnej na dostarczanie owoców i 

warzyw, bananów oraz mleka do 

placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 

5 z 10.01.2017, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 

2017/39”;

2) przygotowanie rocznych sprawozdań z 

monitorowania i kontroli, o których 

mowa w przepisach UE, oraz 
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przekazanie ich Komisji Europejskiej;

3) realizacja zadań związanych z 

przeprowadzaniem oceny realizacji 

programu dla szkół, o której mowa w 

przepisach UE, oraz przedłożenie do 

Komisji Europejskiej sprawozdania z 

tej oceny;

4) realizacja zadań związanych z 

prowadzeniem działań z zakresu 

środków towarzyszących o charakterze 

edukacyjnym;

5) realizacja zadań związanych z 

prowadzeniem działań z zakresu 

promocji programu dla szkół.

Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa

Dokonywanie płatności pomocy unijnej i 

krajowej na działania związane z 

dostarczaniem i dystrybucją produktów w 

placówkach oświatowych oraz dokonywanie 

płatności pomocy unijnej na działania 

towarzyszące o charakterze edukacyjnym 

oraz działania promocyjne, a także związane 

z oceną programu dla szkół.

* Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018, GUS, Warszawa, Gdańsk 2018.

** Wykaz dostawców zatwierdzonych do udziału w „Programie dla szkół” w odniesieniu do dostaw 

owoców i warzyw (rok szkolny 2021/2022) według stanu na dzień 7 czerwca 2022 r.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

W ramach konsultacji publicznych rozporządzenie zostało przekazane drogą elektroniczną do 

zaopiniowania przez:

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  Związek Rewizyjny, Związek Polskich Przetwórców 

Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Polską Izbę Mleka, Polską Federację Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka, Krajową Radę Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, Związek Zawodowy 
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Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federację 

Branżowych Związków Producentów Rolnych, Forum Związków Zawodowych, Krajową Izbę 

Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajową Radę 

Spółdzielczą, Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”, Związek Zawodowy Rolników 

Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związek 

Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederację Lewiatan, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba 

Gospodarcza, Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowy Związek 

Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich „REGIONY”, Polską Izbę Handlu, Polski Związek Zawodowy Rolników, Spółdzielnię 

Producentów Mleka Krowiego „Karniewo”, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowy 

Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polski Związek Ogrodniczy, Stowarzyszenie „Grupy 

Wielkopolskie”, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw UNIA OWOCOWA, 

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „CUIAVIA”, Stowarzyszenie Producentów 

Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Związek 

Sadowników RP, Stowarzyszenie Dostawców Mleka, Owoców i Warzyw do Placówek Oświatowych 

w ramach Programu dla Szkół, Krajową Unię Producentów Soków Stowarzyszenie Krajowa Unia 

Producentów Soków, Polski Związek Pracodawców  Usługodawców Rolnych Myślęcinek, Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundację „Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia”, Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych, Radę do spraw Rolnictwa 

i Produkcji Ekologicznej, Radę Dialogu Społecznego oraz Federację Przedsiębiorców Polskich.

Zgłoszone uwagi zostaną przedstawione w raporcie z konsultacji.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).



– 43 –

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… 

r.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Wydatki ogółem*

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Źródła 

finansowania 
–

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Projekt rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego.

Skutki finansowe realizacji programu dla szkół w roku szkolnym 2022/2023 

zostały określone w OSR rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na 

podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 

rynków rolnych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz na 

sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych i osób starszych 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

W ujęciu duże przedsiębiorstwa 0
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sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw

0

rodzina, osoby starsze i osoby niepełnosprawne 0

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.) (dodaj/usuń) 0

duże przedsiębiorstwa –

sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw

Projekt rozporządzenia nie będzie 

miał wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w 

tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców, a zwłaszcza 

mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców.

W ujęciu 

niepieniężny

m

rodzina, osoby starsze i osoby niepełnosprawne Projektowana regulacja w zakresie 

programu dla szkół będzie miała 

pozytywny wpływ na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny. 

Środki finansowe przeznaczone na 

dostarczanie i dystrybucję mleka 

oraz owoców i warzyw w 

placówkach oświatowych pozwolą 

na realizację głównego celu 

programu, tj. promowanie zdrowego 

stylu odżywiania się i 

przeciwdziałanie otyłości i 

nadwadze wśród dzieci, będą 

również pomocą finansową dla 

rodzin z dziećmi w wieku szkolnym 

– dostarczone w ramach tego 

programu produkty będą stanowiły 

wartościowe uzupełnienie 

codziennej diety dzieci. 

Proponowane przepisy nie będą 
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miały wpływu na osoby starsze oraz 

osoby niepełnosprawne.

(dodaj/usuń) –

(dodaj/usuń) –Niemierzalne

(dodaj/usuń) –

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej, zatem nie wymaga odrębnej oceny w tym 

zakresie.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu

X nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Komentarz: Proponowane przepisy nie zmieniają obciążeń regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy 

Proponowane przepisy nie mają wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, 

 demografia

 mienie państwowe

 inne:      

 informatyzacja

 zdrowie
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administracyjne lub wojskowe

Omówienie wpływu Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rok szkolny 2022/2023.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2017/39 do dnia 31 stycznia po zakończeniu danego roku szkolnego 

państwo członkowskie UE przekazuje wyniki monitorowania programu. Roczne sprawozdanie z 

monitorowania programu dla szkół będzie zawierało: informacje na temat środków finansowych 

wykorzystanych na dostarczanie i dystrybucję każdej z grup produktów wymienionych w art. 23 ust. 

3–5 rozporządzenia 1308/2013 oraz na środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, liczbę 

placówek oświatowych oraz liczbę dzieci uczestniczących w programie dla szkół, średnią wielkość 

porcji i średnią cenę za porcję, częstotliwość dostarczania produktów; ilości produktów dostarczonych 

według grup produktów oraz innych produktów niż te wymienione w art. 23 ust. 3–5 rozporządzenia 

1308/2013, rodzaje wdrożonych działań promocyjnych i środków towarzyszących oraz organy 

i zainteresowane strony zaangażowane w opracowanie i wdrożenie programu dla szkół. Roczne 

sprawozdania kontrolne dotyczące przeprowadzonych kontroli na miejscu i związanych z nimi ustaleń 

zawierają informacje na temat: kwot pomocy objętej wnioskami, wypłaconej i podlegającej kontroli na 

miejscu, zmniejszeń pomocy w następstwie kontroli administracyjnych, zmniejszeń pomocy z uwagi 

na opóźnione złożenie wniosku, kwot pomocy odzyskanych w wyniku kontroli na miejscu oraz 

nałożonych kar administracyjnych. Państwa członkowskie UE przedstawiają również Komisji 

Europejskiej sprawozdanie z oceny skuteczności programu dla szkół w stosunku do założonych celów 

za okres obejmujący pierwsze pięć lat szkolnych. Pierwsze sprawozdanie z oceny programu dla szkół 

należy przedłożyć do dnia 1 marca 2023 r.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak


		2022-07-11T11:53:46+0000
	MARIUSZ GORZOWSKI; MRiRW




