
 

 Stołówka szkolna, ul. Blachnickiego 1 – Kraków. 

Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywatelom Ukrainy. 
Obiady dla uczniów od stycznia 2023, będą wydawane tylko na podstawie  decyzji administracyjnej MOPS. 

MOPS NR  6 - ul. Mazowiecka 21(6 piętro), 30-019 Kraków. W godzinach: 7,00 -15,00 
TELEFONY:   +48 (12) 423 23 15;   +48 (12) 422 17 74;    +48 (12) 421 61 44 . 

Забезпечення їжі та молоді громадян України 

Від січня 2023 року допомога у вигляді їжі у школах, дитячих садочках та яслах для дітей громадян Україну які 

приїхали на тереторію Польщі від 24 лютого 2022 року. Перебуванн , яких визнано легальним на підставі ART.2 ust. 1 

WW.  устави з дня 12.03.2022 р. Про допомогу громадянам України у звязку зі зброяним конфліктом на тереторії 

України (Dz. U. z 2022 poz. 583) буде реалізована для осіб, яким видаватиметься децизія про призначення їжі в 

навчальних закладах. 

З ціллю отримання допомоги громадяни України мають повідомити відповідну філію МOPSu, відповідно 

до місця проживання та зложити заяву, в якій вказати ситуацію особисту, сімейну, подати рівень доходів 

та кількість майна. Процедура вимагає розляду адміністрації. Допога у вигляді їжі закладах освіти буде 

фінансуватися не раніше ніж з дати видачі децизії. 

 Їжа в закладах освіти фінансується, якщо : 
 Дохід сім’ї на особу не перевищує 1200,00 злотих ; 

 Дохід сім’ї на особу перевищує 1200,00 злотих але не перевищує 1500,00 злотих – допомога буде 

фінансуватися у розмірі 50 % решта фінансується за кошт батьків. 
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