Warszawa, dnia 07.04.2020r.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące
„Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych
biorących udział w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020”

Informujemy, że z powodu „COVID‐19” i zamknięcia szkół oraz wstrzymania realizacji „Programu dla
szkół” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała „Wytyczne dla
zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie
dla szkół w roku szkolnym 2019/2020”, które są opublikowane na stronie internetowej ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga‐dostawcy‐programu‐dla‐szkol‐dalsze‐
informacje.html

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących
udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują do dnia 10.04.2020 r. bez
względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z powodu COVID 19. Po tym dniu przestają
obowiązywać.
W związku z powyższym, jeżeli placówki oświatowe będą zamknięte dłużej niż do dnia
10.04.2020 r. i program nie zostanie wznowiony, to produkty z terminem ważności
późniejszym niż 17.04.2020 r., nie podlegają pomocy.

Poniżej przestawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez uczestników „Programu
dla szkół” zgodnie z instruktażem przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Zestawienie będzie na bieżąco uzupełniane, dlatego zachęcamy do odwiedzin strony.

1. Czy produkty, które zatwierdzony dostawca/zatwierdzona szkoła podstawowa chce
nieodpłatnie przekazać jednostkom wymienionym w pkt. 4 „Wytycznych” muszą być
przygotowane zgodnie w Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym
2019/2020, tzn. marchew/kalarepa/rzodkiewka w porcjach? Czy istnieje możliwość
przekazania zakupionych warzyw niepoddanych obróbce? Jeśli tak, na jakiej podstawie należy
wówczas wyliczyć przekazaną ilość porcji niezbędną do określenia wysokości wsparcia?
Ad.7 „Wytycznych”. Czy w przypadku, gdy dostawca ma na stanie magazynowym produkty
(marchewka w całości) przeznaczone na przygotowanie porcji we wskazanym okresie może
ubiegać się do tych produktów o wsparcie, czy też aby otrzymać wsparcie musi przygotować
porcje i dostarczyć je do wskazanych odbiorców, czy może takie produkty w ogóle nie
podlegają wsparciu?
Czy marchewka znajdująca się na stanie magazynowym dostawców w całości, przeznaczona na
przygotowanie porcji, które trafiłyby do dzieci w ramach programu w okresie od 12.03. do
25.03.2020 r. może zostać nieodpłatnie przekazana do odbiorców wymienionych w pkt. 4
„Wytycznych” i czy będą mogli dostawcy ubiegać się do niej o wsparcie?
Jak dostawca, który produkuje na przykład marchew na potrzeby Programu dla szkół i ma
zapasy w kilogramach będzie miał rozliczone te ilości?
Jaka będzie stawka rekompensaty?
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Produkty, które zatwierdzony dostawca/zatwierdzona szkoła podstawowa chce nieodpłatnie
przekazać jednostkom wymienionym w pkt. 4 „Wytycznych”, np. marchew/kalarepa/rzodkiewka,
nie muszą być w porcjach. Ważne, aby były dobrej jakości, nie zepsute, itp. (należy podkreślić, że
marchew jest produktem, który we właściwych warunkach może być dość długo
przechowywany).
Ilość przekazanych nieodpłatnie produktów musi:
 odpowiadać liczbie porcji produktów wynikających ze stanów magazynowych tylko w
zakresie produktów przewidzianych na dostawy do szkół w ramach tego programu, wg stanu
na dzień 13.03.2020 r. przekazanych do KOWR,
 odpowiadać harmonogramom dostaw ustalonych na dany okres dostaw do szkół,
 wynikać z umów zawartych pomiędzy szkołą a dostawcą.
Dostawcy będą mogli ubiegać się o pomoc za te produkty przekazane nieodpłatnie, o ile wykażą
wystąpienie siły wyższej.
Wysokość wsparcia dla dostawców będzie wyliczana do ilości prawidłowo udokumentowanych
produktów, które przeznaczone były na dostawy dla szkół, ale dostawy te nie zostały
zrealizowane, z uwzględnieniem m. in.: stanów magazynowych przewidzianych dla „Programu dla
szkół”, harmonogramów dostaw, zawartych umów ze szkołami, dokumentów potwierdzających
przekazanie na bezpłatną dystrybucję oraz stawki ryczałtowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 maja 2019 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 2019/2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 932).
Ponadto Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc tylko w zakresie produktów,
które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym
na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do
spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r.

2. Co z produktami o długim terminie przydatności np. mleko UHT, czy soki, które dostawca
posiadał na magazynie w dniu 13.03.2020 r. i były ujęte w harmonogramie dostaw w dniach
12.03 – 25.03.2020 r.? Czy pomimo dłuższego terminu przydatności (np. kwiecień 2020 r.) mogą
zostać przekazane jednostkom wymienionym w pkt. 4 „Wytycznych”?
Czy znajdujące się na stanie dostawców ilości mleka i soków z długim terminem przydatności
do spożycia (około 6 miesięcy), które trafiłyby do dzieci w ramach programu w okresie od dnia
12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. mogą zostać nieodpłatnie przekazane do odbiorców
wymienionych w pkt 4 „Wytycznych” i czy będą mogli dostawcy ubiegać się za nie o wsparcie?
Jaki jest graniczny termin na nieodpłatne rozdysponowanie posiadanych na stanie produktów
(wnioskodawcy pytają konkretnie o mleko UHT z terminem przydatności do spożycia 08.2020
r.)?
Zgodnie z „Wytycznymi”, produkty z niedługim terminem ważności, mogą zostać przekazane
jednostkom wymienionym w pkt 4 „Wytycznych”.
Należy jednak mieć na uwadze, iż produkty o długim terminie ważności np. mleko UHT, które
posiada kilkumiesięczny termin ważności nie powinno być przekazywane jednostkom
wymienionym w pkt 4 „Wytycznych”, gdyż te produkty mogą zostać rozdysponowane
w placówkach oświatowych w terminie późniejszym i będą nadawały się do wykorzystania
w przypadku wznowienia realizacji „Programu dla szkół”.
Zgodnie z pkt 10 „Wytycznych”:
„(…) Przy rozstrzyganiu sprawy będzie brany pod uwagę charakter produktów, tj. sprawdzenie
czy są one łatwopsujące się i tym samym nie nadają się do wykorzystania po wznowieniu
Programu”.
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3. Zgodnie z pkt 6 wnioskodawca, który przeznaczy produkty do unieszkodliwienia ich jako
odpady zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające przygotowanie produktów
do dystrybucji w szkołach. Jakimi konkretnie dokumentami powinien wykazać się dostawca?
Jaki dokument należy złożyć na okoliczność potwierdzenia przeznaczenia produktów do
unieszkodliwiania jako odpady?
Ad.6 „Wytycznych”. Jakie dokumenty można uznać za dokumenty potwierdzające
przeznaczenie porcji do unieszkodliwienia jako odpady, np. w przypadku gdy utylizacja porcji
zostanie dokonana samodzielnie przez dostawcę poprzez rozrzucenie porcji na polu
i przeoranie. Prosimy o podanie przykładowych metod utylizacji produktów owocowych,
warzywnych i mlecznych (mleko świeże).
Produkty, które w okresie zamknięcia placówek oświatowych utraciły ważność, będą mogły
zostać objęte wnioskiem o pomoc, pod warunkiem, że dostawca wykaże się stosownymi
dokumentami potwierdzającymi ich przygotowanie do dystrybucji w szkołach, w szczególności
takimi dokumentami jak:
 harmonogramy dostaw,
 umowy ze szkołami,
 dokumentacja potwierdzająca stany magazynowe przewidziane dla „Programu dla szkół”,
 dokumentacja potwierdzająca przeznaczenie ich do unieszkodliwienia jako odpady (pkt 6
„Wytycznych”).
Nieodpłatne przekazanie produktów celem spożycia przez ludzi lub przeznaczenie ich do
unieszkodliwienia jako odpady muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami, np.
 protokół przekazania produktów do spożycia,
 faktury potwierdzające zakup produktów,
 dokumenty PZ/WZ,
 faktury potwierdzające unieszkodliwienia jako odpady.
Dokumenty potwierdzające w/w działania powinien zawierać informacje wskazane w pkt 7
„Wytycznych”.
Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez OT KOWR, na podstawie dokumentów
złożonych przez dostawców.
Przeprowadzenie samodzielnego zniszczenia produktów przez dostawcę poprzez rozrzucenie
porcji na polu, a następnie przeoranie i złożenie oświadczenia na tą okoliczność, nie może być
objęte wnioskiem o pomoc. Samodzielnie złożone na tę okoliczność oświadczenie nie jest
wystarczającym i wiarygodnym dokumentem.

4. Czy w przypadku, gdy dostawca zniszczy/przekaże innym jednostkom produkt, którego ze
względu na działanie siły wyższej nie dostarczył finalnie do szkół podstawowych będzie
zobowiązany po wznowieniu realizacji „Programu dla szkół” dostarczyć ten rodzaj produktu do
beneficjentów zgodnie z wymaganą liczbą porcji do udostępnienia w semestrze?
W przypadku, gdy dostawca zniszczy określone ilości produktów lub przekaże produkty
nieodpłatnie jednostkom wymienionym w pkt. 4 „Wytycznych”, ilości tych produktów będą
mogły zostać objęte wnioskiem o pomoc, po przedłożeniu do OT KOWR stosownych
dokumentów wykazujących wystąpienie siły wyższej. Tym samym dostawca nie będzie miał
możliwości dostarczenia tych produktów do szkół po wznowieniu realizacji „Programu dla szkół”,
a co za tym idzie ponownego ujęcia tych produktów we wniosku o pomoc.
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Przykład: w semestrze wymagane było dostarczenie do szkoły 30 porcji produktu, jednak ze
względu na zamknięcie szkoły 10 porcji produktu nie można było przekazać. Wobec tego po
wznowieniu „Programu dla szkół” pozostało do przekazania 20 porcji produktu do szkoły.

5. Czy w związku z zaistniałą sytuacją wnioskodawca może złożyć wniosek o pomoc za okres
krótszy niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia
2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576) np. za zrealizowane 4 lub 5 tygodni?
NIE.
Wnioskodawca może złożyć wniosek o pomoc za okresy wskazane w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576), tj. po 6 lub
12 tygodniach udostępniania produktów.

6.

Co w przypadku, gdy dostawca już w dniu 11.03.2020 r. nie mógł dostarczyć produktów do
szkół?
Ad.3 „Wytycznych…”. Czy dostawca otrzyma wsparcie do przygotowanych porcji, których
dostawy zostały wstrzymane przez szkoły już w dniu 11.03.2020 r.?
„Wytyczne” dotyczą okresu od dnia 12.03.2020 r. Zgodnie z pkt 3. „Wytycznych” Dostawcy mogą
ubiegać się o pomoc za produkty przewidziane na realizację „Programu dla szkół” od dnia
12.03.2020 r. W dniu 11.03.2020 r. został wydany komunikat o konieczności zamknięcia szkół
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID‐19, ale w tym dniu placówki oświatowe
funkcjonowały w pewnym zakresie i zajęcia edukacyjne odbywały się. W związku z powyższym,
wszystkie porcje przeznaczone na ten dzień, tj. 11.03.2020 r. powinny zostać dostarczone przez
dostawców i odebrane przez szkołę i rozliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami „Programu
dla szkół”.

7. Czy będzie nowy załącznik do Warunków i udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym
2019/2020 dotyczący nieodpłatnego przekazania produktów do innych jednostek?
Brak dodatkowego załącznika do warunków, tj. dokumentu potwierdzającego przekazanie
produktów na bezpłatną dystrybucję/unieszkodliwienie jako odpady.
Nie będzie nowego załącznika do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym
2019/2020. Do OT KOWR należy złożyć każdy rodzaj dokumentu, który uprawdopodobni m.in.
ilości i rodzaje produktów, odbiorcę, daty przekazania produktów, nawet terminy ważności, itd.,
np. protokół zdawczo – odbiorczy, itp. Przykładowe dokumenty wskazano w pkt 7 „Wytycznych”.
Dokument potwierdzający nieodpłatne przekazanie produktów powinien wskazywać co najmniej
na:
1) Dostawcę (imię i nazwisko/nazwę dostawcy),
2) Odbiorcę,
3) Datę przekazania produktów,
4) Rodzaj i ilość przekazywanego produktu (nazwa produktu, ilość porcji np. szt., a w przypadku
świeżych produktów jabłka, rzodkiewka kalarepka, marchew w kg i odpowiadającą im liczbę
porcji),
5) Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji odbiorcy.
Mając na uwadze proces rozpatrywania wniosków o wsparcie, słusznym wydaje się wskazanie
daty ważności przekazywanych produktów. Co za tym idzie, dostawca powinien również
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potwierdzić, że przekazane produkty posiadają odpowiednią jakość handlową. Natomiast
odbiorca powinien potwierdzić, że otrzymał wskazaną ilość produktów i potwierdzić ich jakość,
tj. że są dobrej jakości i odpowiednie do spożycia przez ludzi. Zgodnie z „Wytycznymi”,
dokument może mieć charakter protokołu. Zatem powinien potwierdzać nie tylko datę
przekazania produktów, ale również wskazywać datę jego sporządzenia.
8. Czy jednostki, które chcą otrzymać bezpłatnie od mojej firmy produkty muszą znajdować się na
liście ARiMR?
Proszę o informację na ile aktualny jest rejestr prowadzony przez ARiMR? (w rejestrze
występują również ośrodki wychowawcze przedszkola, prywatne podmioty i inne jednostki
które mogą być w tym czasie nieaktywne).
Czy Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek
organizacyjnych oraz osób fizycznych, umieszczony na stronie ARiMR jest aktualny.
Wątpliwości budzą umieszczone w rejestrze gimnazja jako placówki oświatowe, które są już
placówkami wygaszonymi?
Zgodnie z pkt 4 „Wytycznych (…)” produkty zakupione w celu realizacji dostaw w ramach
„Programu dla szkół”, których termin ważności nie upłynął, powinny zostać przekazane, do
jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o
organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), które dodatkowo
są organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 60, 573 i 1909).
Przedmiotowy rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jest on
na bieżąco aktualizowany, ostatnia aktualizacja jest wg stanu na dzień 12.03.2020 r. Jeżeli
zostanie zaktualizowany, data aktualizacji się zmieni. Natomiast gimnazja są wygaszane, obecnie
są prowadzone postępowania w sprawie wygaszania gimnazjów.
Rejestr dostępny jest na stronie internetowej ARiMR w Dziale Rynki Rolne:
https://www.arimr.gov.pl/rynki‐rolne/administrowanie‐rozdysponowaniem‐owocow‐i‐
warzyw‐nieprzeznaczonych‐do‐sprzedazy.html
Należy zwrócić szczególną uwagę, że produkty zgodnie z „Wytycznymi” nie mogą być
przekazywane do szkół, jak wskazano w pytaniu, a jedynie do jednostek, które dodatkowo są
organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ww. ustawy. Status OPP jest uwidoczniony
w KRS dla jednostek charytatywnych. Należy go sprawdzić przed przekazaniem produktów.
Przestrzegamy przed przekazywaniem do innych jednostek niż organizacje charytatywne.
Ponadto, dostawcy mogą przekazywać owoce i warzywa / produkty mleczne do szpitali i służb
mundurowych, np. wojsko, policja itp.

9. Czy jest aktualny wykaz szpitali, czy też informacje o szpitalach niedawno przekształconych na
szpitale zakaźne?
W celu uzyskania aktualnej informacji o zasadach funkcjonowaniu szpitali, proponujemy
współpracę z odpowiednimi wojewodami, którzy posiadają najlepszą wiedzę na temat szpitali na
danym obszarze.
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10. Czy ARiMR dysponuje wykazem jednostek służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.?
ARiMR nie dysponuje wykazem tych służb. Proponujemy współpracę bezpośrednio z jednostkami
na danym obszarze działania OT KOWR. Dostawca może sam wskazać taką jednostkę.

11. Czy na fakturze potwierdzającej unieszkodliwienie odpadów musi być wskazana ilość
produktów w podziale na komponenty?
Tak, na fakturze powinna być podana ilość i rodzaj produktu, aby OT KOWR mogły dokonać
właściwej weryfikacji (kontrole krzyżowe tych ilości) i sprawdzić ze stanami magazynowymi,
umowami, harmonogramami, itd.

12. Czy dostawcy zobowiązani będą przedstawić dokumenty potwierdzające, że produkty, które
trafiły do bezpłatnej dystrybucji były przekazane na cele związane bezpośrednio z prowadzoną
działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej, tj. oświadczenie odbiorcy? Czy takie
zapisy powinny znaleźć się w dodatkowym nowym załączniku do warunków?
Nie. Działania są niestandardowe z powodu „COVID‐19” i dotyczą tylko „Wytycznych”, a nie
standardowej realizacji „Programu dla szkół”.

13. Czy na dzień dzisiejszy mają Państwo jakąkolwiek wiedzę, czy „Program dla szkół” będzie
kontynuowany?
Czy jako podwykonawca mogę liczyć na rekompensatę z tytułu zakupionych produktów
(owoców oraz warzyw) w przypadku gdyby program nie był kontynuowany lub zwłoka
spowodowałaby utratę przydatności towaru do spożycia?
Istnieje problem przedsiębiorców, którzy jako podwykonawcy przygotowują dla dostawców
porcje warzywno‐owocowe i na chwilę obecną pozostają z produktami na magazynach bez
możliwości, chociażby ich dalszej sprzedaży.
Program został wstrzymany z powodu „COVID‐19” i zamknięcia szkół. Termin wznowienia
realizacji „Programu dla szkół” uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w Polsce, w momencie,
kiedy zostanie wznowione funkcjonowanie placówek oświatowych w pełnym zakresie, wówczas
realizacja Programu będzie kontynuowana. Są to czynniki niezależne od ARiMR, ani KOWR.
Beneficjentami programu w zakresie dostaw produktów są:
 dzieci, które regularnie uczęszczają do klas I‐V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia oraz klas I ‐ II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub
opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie
Programu,
 zatwierdzeni dostawcy/szkoły podstawowe.
W związku z powyższym, nie przewiduje się rekompensat dla podwykonawców. Są to
zobowiązania pomiędzy dostawcą a podwykonawcą.

14. Czy niezbędne jest zawarcie aneksów do umów z placówkami oświatowymi (informacja
zawarta w komunikacie)?
Dostawcy podają w wątpliwość zapis mówiący o podjęciu starania w kierunku zmiany treści
umów, tak aby zobowiązania stron zostały zawieszone na okres, o którym mowa w § 2 ust. 1
rozporządzeniu MEN. Argumentują to w wielu przypadkach brakiem możliwości kontaktu,
a przede wszystkim odbioru aneksów z placówek oświatowych, po drugie prawdopodobnym
przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania szkół. Ponowne przełożenie terminu
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powrotu uczniów do szkół obróciłoby dotychczasową pracę nad przygotowaniem
i kompletowaniem aneksów w bezsensowne działania. Większość z nich czeka na rozwój
sytuacji, a po jej wyjaśnieniu rozpocznie pracę nad skompletowaniem aneksów określających
rzeczywistą przerwę w dostawach.
TAK, należy odpowiednio dostosować umowy ze szkołami z powodu sytuacji spowodowanej
„COVID‐19”. W związku z „COVID‐19”i zachowaniem zalecanych powszechnie środków
ostrożności można po zakończeniu sytuacji rozpocząć pracę nad skompletowaniem aneksów
określających rzeczywistą przerwę w dostawach.
15. Dostawcy sygnalizują problem, jeśli chodzi o zbycie produktów ‐ odmowa przyjęcia, np. jabłek
przez wskazane w komunikacie jednostki. Czy w takiej sytuacji dostawca może oddać dobry
produkt do utylizacji?
Nie wskazane jest niszczenie dobrej żywności. Jabłka są produktem, który we właściwych
warunkach może być dość długo przechowywany. Jeżeli dostawca sam zniszczy produkt jest to
jego koszt. Zwracamy się z prośbą, aby utylizacja produktów było ostatecznością. Jest wiele
możliwości przekazania produktów.
16. Jaka data może być maksymalnie na fakturze dla dostawcy, jeśli bierzemy stany magazynowe
na dzień 13.03.2020 r.? Czy faktura wystawiona właśnie w tym dniu będzie rozpatrzona
pozytywnie czy musi być to wcześniejsza data?
Zgodnie z pkt. 2 „Wytycznych”: „Dostawcy biorący udział w Programie dla szkół powinni
wstrzymać się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu w czasie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19”.
Wysokość wsparcia dla dostawców będzie wyliczana do ilości prawidłowo udokumentowanych
produktów, które przeznaczone były na dostawy do szkół i przez działanie siły wyższej dostawy te
nie zostały zrealizowane. Dotyczy to produktów wprowadzonych do magazynów do dnia
13.03.2020 r. Natomiast zakup produktów jak również wystawienie faktury powinno nastąpić
najpóźniej w dniu 13.03.2020 r. lub wcześniej.
Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, iż każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie
przez KOWR, na podstawie dokumentów złożonych przez dostawców.
17. Komunikat przewiduje przekazanie do unieszkodliwiania jako odpady produkty, które w
wyniku zamknięcia placówek oświatowych utraciły ważność i były przygotowane do
dystrybucji. Dostawcy interpretują ten zapis, jako produkty w opakowaniach jednostkowych z
terminem przydatności do spożycia np. opakowania rzodkiewki gotowe do wydania uczniom.
Czy zatem istnieje możliwość unieszkodliwiania jako odpady jabłek i rzodkiewek (w
opakowaniach zbiorczych, rzodkiewka bez części zielonej) w przypadku braku możliwości
przekazania ich do wskazanych jednostek celem spożycia przez ludzi? Chodzi oczywiście o
produkty, które w wyniku oczekiwania na przekazanie straciły swoje właściwości lub rozpoczął
się proces gnilny.
Produkty, które utraciły ważność, w przypadku gdy zatwierdzony dostawca/zatwierdzona szkoła
podstawowa chce przekazać do unieszkodliwienia jako odpady, nie muszą być w porcjach
gotowych do wydania uczniom.
Nie mniej jednak należy zaznaczyć, że ilość produktów musi odpowiadać liczbie porcji produktów
wynikających ze stanów magazynowych tylko w zakresie produktów przewidzianych na dostawy
do szkół w ramach tego programu, wg stanu na dzień 13.03.2020 r. przekazanych do KOWR. Musi
odpowiadać harmonogramom dostaw ustalonych na dany okres dostaw do szkół i wynikać z
umów zawartych pomiędzy szkołą a dostawcą.
Dostawcy będą mogli ubiegać się o pomoc za te produkty, o ile wykażą wystąpienie siły wyższej.
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Wysokość wsparcia dla dostawców będzie wyliczana do ilości prawidłowo udokumentowanych
produktów, które przeznaczone były na dostawy dla szkół, ale nie zostały zrealizowane, z
uwzględnieniem m. in.: stanów magazynowych przewidzianych dla „Programu dla szkół”,
harmonogramów dostaw, zawartych umów ze szkołami, dokumentów potwierdzających
przekazanie na bezpłatną dystrybucję oraz stawki ryczałtowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 maja 2019 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 2019/2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 932).
18. Czy będą honorowane oświadczenia potwierdzające przekazanie produktów
unieszkodliwiania jako odpady wystawiane przez biogazownie lub koła łowieckie?

do

Co do zasady tak. Należy pamiętać, że dokumenty muszą w sposób wiarygodny przedstawiać
odpowiednie ilości i produkty oraz ryzyko, że dostawca może dobrą żywność potraktować jako
odpad.
Produkty, które w wyniku zamknięcia placówek oświatowych utraciły ważność, będą mogły
zostać objęte wnioskiem o pomoc, pod warunkiem, że dostawca wykaże się stosownymi
dokumentami potwierdzającymi ich przygotowanie do dystrybucji w szkołach, zgodnie z takimi
dokumentami jak harmonogram dostaw, umowy ze szkołami, dokumentacją potwierdzającą
stany magazynowe przewidziane dla tego programu, a także innymi dokumentami
potwierdzającymi przeznaczenie ich do unieszkodliwienia jako odpady (pkt 6„Wytycznych”).
Nieodpłatne przekazanie produktów celem spożycia przez ludzi lub przeznaczenie ich do
unieszkodliwienia jako odpady muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami, np. protokół
przekazania produktów do spożycia, faktury potwierdzające zakup produktów, dokumenty
PZ‐WZ, faktury potwierdzające unieszkodliwienia jako odpady. Dokumenty potwierdzające w/w
działania powinien zawierać informacje wskazane w pkt 7 „Wytycznych”.
Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez KOWR, na podstawie dokumentów
złożonych przez dostawców.
19. Czy w procesie naliczania pomocy za towar przekazany np. Bankom Żywności wymagane będą
listy imienne potwierdzające przekazanie produktów osobom potrzebującym, które sporządza
BŻ?
Co do zasady organizacje OPP prowadzą rachunkowość i stosowne rejestry i są w stanie wykazać
się zagospodarowaniem otrzymywanych produktów, zatem listy nie są obligatoryjne.
20. Czy faktycznie tylko do Caritasu Diecezji Radomskiej (tylko taki widnieje w rejestrze) można
przekazać nieodpłatnie produkty zakupione w celu realizacji dostaw w ramach „Programu dla
szkół”?
Tak, tylko do Caritasu Diecezji Radomskiej, który jest w Rejestrze. Jeśli pozostałe jednostki tej
organizacji (każda działa odrębnie) chciałyby otrzymywać produkty powinny być wpisane do
rejestru Prezesa ARiMR zgodnie z zasadami, które znajdują się pod wskazanym adresem:
https://www.arimr.gov.pl/rynki‐rolne/administrowanie‐rozdysponowaniem‐owocow‐i‐warzyw‐
nieprzeznaczonych‐do‐sprzedaz.html
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21. Jak będą rozliczane dostawy w ramach „Programu dla szkół” zrealizowane przed zamknięciem
szkoły z przeznaczeniem do rozdysponowania w okresie zamknięcia szkoły?
Produkty przekazane do szkół w dniach 10.03. i 11.03. do udostępnienia dzieciom w dniach 12.03
i 13.03.2020 r. zostaną rozliczone na podstawie wystawionych dokumentów potwierdzających
odbiór produktów przez szkołę, tj. m.in. tzn. dokumentów PZ. Bez względu na to, czy produkty
dostarczone trafiły do dzieci, czy też nie i zostały one zutylizowane lub zagospodarowane przez
szkołę.
Ponadto dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie
produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem
magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin
przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r.
Zgodnie z „Wytycznymi” dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych
biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 produkty, tj. jabłka, które
były zakupione w celach realizacji programu, a nie zostały one uwzględnione na stanach
magazynowych z dn. 13.03.2020 r. nie mogą zostać objęte pomocą.
Natomiast kwestia ewentualnego odebrania ze szkoły przez dostawcę produktów z długim
terminem ważności, czy też sposób postępowania z produktami o krótkim terminie przydatności
do spożycia powinna zostać uzgodniona indywidualnie między szkołą a dostawcą.

22. pkt. 3 „Wytycznych” zawierają zapis, że Dostawcy mogą się ubiegać o pomoc za produkty
przewidziane na realizację Programu dla szkół od 12.03.2020 r. W dniu 11.03.2020 r. został
wydany komunikat o konieczności zamknięcia szkół, ale w tym dniu placówki oświatowe
funkcjonowały w pewnym zakresie i zajęcia edukacyjne się odbywały. W związku z powyższym,
wszystkie porcje przeznaczone na ten dzień, tj. 11.03.2020 r. powinny zostać dostarczone przez
dostawców i odebrane przez szkołę i rozliczone zgodnie z zasadami „Programu dla szkół”.
Natomiast w dniu 10.03.2020 r. władze miasta wydały rekomendacje o zawieszeniu zajęć od
dnia 11.03.2020 r., w związku z czym większość placówek na terenie miasta nie prowadziła w
tym dniu zajęć edukacyjnych, a także nie było w tym dniu dzieci w tychże placówkach.
Podobna sytuacja miała miejsce w części placówek na terenie województwa, ze względu na
podobne rekomendacje władz poszczególnych miast/gmin. Zatem dostawcy nie mieli
możliwości dostarczenia produktów do części szkół już od dnia 11.03.2020 r. Czy w związku z
powyższym produkty przeznaczone do dostarczenia w dniu 11.03.2020 r. również mogą zostać
objęte pomocą?
Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział
w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują od dnia 12.03.2020 r. do dnia
10.04.2020 r. bez względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z powodu COVID 19.
Przy czym dostawcy będą mogli ubiegać się o pomoc za te produkty przekazane nieodpłatnie, o
ile wykażą wystąpienie siły wyższej. Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie
przez OT KOWR, na podstawie dokumentów złożonych przez dostawców.
23. Czy produkty udostępnione dla jednostek określonych w pkt. 4 Wytycznych w terminie od dnia
12.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. są wliczane do okresów udostępniania?
Produkty przeznaczone do spożycia przez dzieci, które zostały udostępnione dla jednostek
określonych w pkt 4 „Wytycznych” w terminie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. są
wliczane do okresów udostępniania. Produkty przeznaczone do spożycia przez dzieci, które
zostały przekazane innym jednostkom powinny być uwzględnione jakby zostały przekazane
szkołom w okresie udostępniania.
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Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie przez OT KOWR, na podstawie
dokumentów złożonych przez dostawców.

24. Co mają zrobić dostawcy, jeśli program nie zostanie wznowiony, na stanie mają produkty typu
mleko, sok z terminem maj, czerwiec, lipiec czy sierpień? W tym momencie dostawca ma nie
przekazywać nieodpłatnie produktów?
Czy i jakie rozwiązanie przygotowano dla dostawców produktów z dłuższą datą przydatności
do spożycia, w przypadku ewentualnego nie wznowienia programu w tym roku szkolnym?
Chodzi dokładnie o dostawców posiadających na magazynie określoną ilość mleka,
zakupionego w celu realizacji „Programu dla szkół”, chodzi o mleko UHT z terminem
przydatności do spożycia 08.2020 i datą przyjęcia do magazynu do 13.03 w przypadku, gdy
produkty te miały zostać wydane w szkołach po 13.03.2020 r. Dostawca taki nie może obecnie
skorzystać z pomocy zgodnie z Wytycznymi, jako że mleko UHT ma długi termin przydatności
08.2020. Czy takie zalecenia są, czy dopiero zostaną przygotowane, a jeśli tak to, kiedy można
na nie liczyć?
Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które
zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na
dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do
spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r. W związku z powyższym, Dostawcom
przysługuje tylko pomoc do ww. produktów, bez względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z
powodu COVID 19.
W przypadku otrzymania dodatkowych wytycznych z KE, wszelkie ustalenia w przedmiotowej
sprawie, zostaną niezwłocznie przekazane, dlatego zachęcamy do odwiedzin strony.

25. Czy dostawca poniesie karę za niedostarczone produkty, jeśli po wznowieniu Programu dla
szkół nie będzie miał możliwości realizacji dostaw ze względu na braki finansowe, kadrowe,
braku produktów na rynku oraz cen itp.?
Dostawcy związani są ze szkołami zawartymi „Umowami na nieodpłatne dostarczenie produktów
w ramach Programu dla szkół”. W przypadku, gdy zostanie wznowione funkcjonowanie placówek
oświatowych w pełnym zakresie i Program dla szkół będzie kontynuowany, wówczas
obowiązkiem dostawcy będzie realizacja dostaw, zgodnie z podpisaną umową ze szkołą i
harmonogramami dostaw.
Nie mniej jednak, wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w Polsce. Są to czynniki niezależne od
ARiMR/KOWR.
W przypadku otrzymania dodatkowych wytycznych z KE, wszelkie ustalenia w przedmiotowej
sprawie, zostaną niezwłocznie przekazane, dlatego zachęcamy do odwiedzin strony.
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