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Często zadawane pytania na temat P-EBT 

 
Co to są świadczenia żywnościowe P-EBT? 

Pandemiczny Elektroniczny Transfer Świadczeń (P-EBT) zapewnia świadczenia na rzecz 
określonych dzieci, które otrzymują darmowe lub tańsze posiłki szkolne w ramach 
Narodowej ustawy o lunchach szkolnych (ang. National School Lunch Act). P-EBT to tymczasowy 
program świadczeń żywnościowych realizowany w trakcie pandemii COVID-19. P-EBT zapewnia 
świadczenia na dni, w których uczniom brakuje dostępu do lunchu w szkole. P-EBT wypłaca 
6,82 USD za każdy dzień szkolny, w którym młodzież szkolna jest zaangażowana w zdalne 
nauczanie. 
 
 

Kto się kwalifikuje do świadczeń P-EBT? 

Twoje dziecko i szkoła musi spełniać określone kryteria, aby kwalifikować się do P-EBT: 
 
Twoje dziecko: 

• Musi być włączone do Narodowego Programu Lunchów Szkolnych, oferującego 
darmowe lub tańsze posiłki w szkole; LUB, 

• Musi być zapisane do szkoły objętej programem Posiłki w oparciu o kwalifikację 
społecznościową (ang. Community Eligibility Provision, CEP) lub Provision-2, która 
oferuje darmowe śniadanie i lunch wszystkim uczniom; ORAZ  

• Musiało być pozbawione dostępu do lunchu w szkole przyniejmniej w niektórych dniach 
miesiąca. 

 
Twoja szkoła: 

• Musi być właczona doa Narodowego Programu Lunchów Szkolnych ORAZ 

• Musiała być zamknięta lub musiała działać w ograniczonym wywiarze godzin co najmniej 
przez 5 kojenych dni w jakimś momencie roku szkolnego 2020-2021. 

 
 
Jak są przyznawana świadczenia P-EBT? Czy muszę składać wniosek? 

Jeśli Twoje dziecko jest już zakwalifikowane do programu darmowych lub tańszych 
posiłków ORAZ jeśli Twój adres jest aktualny: 

• Twoja rodzina zostanie automatycznie objęta P-EBT. Każde dziecko otrzyma własną 
kartę.  

• Karty zostaną do Państwa przesłane w marcu.  

• Karty dotrą do Państwa w nieoznakowanej kopercie i dlatego proszę wypatrywać 
przesyłki.  

• Rodziny powinny zachować swoją(-e) kartę(-y), ponieważ przyszłe świadczenia będą 
doładowywane na tę samą kartę. 
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Jeśli jesteś nowy(-a) w okręgu szkolnym lub jeśli Twoje 
dziecko nie otrzymywało darmowych bądź 
tańszych posiłków w ostatnim roku szkolnym ALBO jeśli niedawno się przeprowadziłeś(-
aś): 

• Musisz wypełnić wniosek o darmowe lub tańsze posiłki szkolne, kontaktując się ze 
swoją szkołą.  

• Musisz się upewnić, że Twoja szkoła ma Twój prawidłowy adres. 
 
  

 
 
 
 
Nie mam adresu domowego. Czy wciąż mogę aplikować? 

Jeśli jesteś bezdomny(-a) albo nie masz stałego adresu, na który możesz otrzymywać pocztę, 
możesz skorzystać z adresu swojej szkoły. Rodziny powinny zwrócić się po pomoc do swojego 
szkolnego koordynatora łącznikowego. Karta P-EBT dziecka zostanie przesłana na adres szkoły, 
skąd może być odebrana przez rodzinę. 
 
 
Kiedy będą przyznawana świadczenia P-EBT? 

Świadczenia będą przyznawane za okres od sierpnia 2020 roku do czerwca 2021 roku za dni, w 
których uczniowie nie mieli dostępu do lunchu na terenie szkoły w roku szkolnym 2020-2021.  

• W marcu rodziny otrzymają przydział za miesiące od sierpnia do grudnia 2020 roku.  

• W kwietniu rodziny otrzymają przydział za styczeń i luty 2021 roku. 

• Od maja rodziny będą otrzymywać comiesięczne świadczenie za pozostałą część roku 
szkolnego. 

 
Świadczenie będzie przyznawane między 11 i 22 dniem każdego miesiąca według pierwszej litery 
nazwiska ucznia. Świadczenia dla uczniów będą przyznawane w tym samym dniu w kolejnych 
miesiącach, tak by Twoja rodzina mogła planować swój budżet żywnościowy. 
 
 
Czy po otrzymaniu karty P-EBT swojego dziecka muszę ją aktywować? 

Tak, będziesz musiał(a) aktywować kartę P-EBT, dzwoniąc pod podany na niej numer. W trakcie 
aktywowania karty zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru ubezpieczenia społecznego, 
daty urodzenia i PIN-u. 
 

• Kiedy zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru ubezpieczenia społecznego, 
podaj cyfrę 9 jako cały numer ubezpieczenia społecznego. Wprowadź ją jako numer 
ubezpieczenia społecznego: 999-99-9999 

• W polu na datę urodzenia musisz wprowadzić datę urodzenia swojego dziecka.  

• Wybierzesz PIN dla tej karty. Idąc na zakupy, będziesz wprowadzać ten PIN, aby 
dokonać zakupu za pomocą karty.  
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Martwię się, że nie dostanę P-EBT ze względu na swój status imigracyjny. Czy 
otrzymywanie tego świadczenia będzie uwzględniane w zasadzie „ciężaru społecznego”. 

Nie. Ważne jest, by wiedzieć, że E-PBT nie będzie uwzględniane w zasadzie „ciężaru 
społecznego”. Wszyscy uczniowie się kwalifikują, niezależnie od statusu imigracyjnego. Odwiedź 
stronę Chronienie rodzin imigrantów, aby uzyskać informacje o tym, jak świadczenia publiczne 
wpływają na zasadę „ciężaru społecznego”.  
 
 
Otrzymywałem(-am) posiłki na wynos w swojej szkole. Czy pomimo tego mogę otrzymywać 
P-EBT? 

Tak, dzieci i młodzież mogą w dalszym ciągu otrzymywać darmowe posiłki ze szkoły i ośrodków 
społeczności ORAZ P-EBT – to są osobne programy:  

• Aby znaleźć ośrodki wydające darmowe posiłki dla Ciebie, wpisz słowo „żywność” albo 
„comida” pod tym numerem telefonu: „877-877”  

• Możesz także odwiedzić witrynę internetową swojego okręgu szkolnego, aby znaleźć 
lokalizacje z posiłkami szkolnymi w swojej okolicy. 

 
 
W roku szkolnym 2019-2020 musiałem(-am) aplikować o świadczenia P-EBT. Czy muszę 
złożyć kolejny wniosek? 

Nie musisz aplikować o P-EBT, ale musisz się upewnić, że Twoje dziecko jest zakwalifikowane 
do otrzymywania darmowych lub tańszych posiłków ALBO uczęszcza do szkoły objęte 
programem CEP, w które wszystkie posiłki są wydawane za darmo. Upewnij się, że adres 
podany przez Ciebie w szkole jest aktualny.  
 
 
 
 
 
 
 
W roku szkolnym 2019-2020 otrzymywałem świadczenia P-EBT. Czy korzyści na rok 
szkolny 2020-2021 będą pobierane na tę samą kartę P-EBT? 

Nie, otrzymasz nową kartę P-EBT z imieniem i nazwiskiem studenta. W każdym miesiącu 
korzyści będą automatycznie pobierane na tę kartę tak długo, jak długo będzie aktywny program 
P-EBT. 
 
 
W roku szkolnym 2019-2020 otrzymywałem(-am) świadczenia P-EBT, ale wyrzuciłem(-am) 
swoją kartę P-EBT. Czy wciąż mogę uzyskiwać korzyści? 

Tak, otrzymasz nową kartę P-EBT z imieniem i nazwiskiem studenta. W każdym miesiącu 
korzyści będą automatycznie pobierane na tę kartę tak długo, jak długo będzie aktywny program 
P-EBT. 
 

about:blank
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Jeśli obecnie otrzymuję LINK, to czy korzyści P-EBT mogą być pobrane na tę kartę? 

Nie, otrzymasz nową kartę EBT z imieniem i nazwiskiem studenta specjalnie dla P-EBT. W 
każdym miesiącu korzyści będą automatycznie pobierane na tę kartę tak długo, jak długo 
będzie aktywny program P-EBT. 
 
 
Moje dziecko codziennie bierze udział w lekcjach w sali lekcyjnej. Czy kwalifikuje się ono 
do uzyskania P-EBT? 

Oczekuje się, że świadczenia P-EBT zastąpią posiłki otrzymywane osobiście przez uczniów w 
szkole. Uczeń, który przebywa w klasie lekcyjnej w pełnym wymiarze godzin, będzie 
otrzymywać posiłki w szkole zamiast świadczenia P-EBT. 
 
 
Moje dziecko uczęszcza do szkoły w modelu hybrydowym, przebywając w klasie lekcyjnej 
w niektóre dni i ucząc się zdalnie w inne. Czy kwalifikuje się ono do uzyskania P-EBT? 

Tak, uczęszczanie Twojego dziecka będzie liczone przez szkołę, a ono będzie otrzymywać 
kwotę świadczenia w oparciu o liczbę dni, w których nie ma dostępu do lunchu w szkole.  
 
 
Uważam, że moje dziecko kwalifikuje się do darmowych lub tańszych posiłków, ale nie 
włączyliśmy się do tego programu. Czy pomimo tego mogę otrzymać P-EBT? 

Możesz mimo wszystko otrzymać P-EBT, ale musisz najpierw aplikować o darmowe lub tańsze 
posiłki w szkole swojego dziecka. Jeśli aplikujesz teraz, możesz się kwalifikować do świadczeń 
z mocą wsteczną od sierpnia, ale musisz jak najszybciej wypełnić wniosek.  
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Skąd będę wiedzieć, czy moje dziecko kwalifikuje się do darmowego lub tańszego lunchu? 

W poniższej tabeli znajdziesz wytyczne dotyczące kwalifikacji dochodowej do darmowych lub 
tańszych posiłków szkolnych. 
 

 
 
Moje dziecko otrzymywało darmowe lub tańsze posiłki szkolne, ale nie dostałem karty P-
EBT pocztą. Z kim mam się kontaktować? 

Karty ze świadczeniami nie będą przesyłane do marca. 

• Jeśli jest luty lub marzec, zachowaj cierpliwość, ponieważ stan uruchamia ten nowy 
program. 

• Jeśli jest koniec marca, Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do otrzymywania 
darmowych lub tańszych posiłków, a Ty nie otrzymałeś(-aś) karty P-EBT, zadzwoń do 
Departamentu Opieki Społecznej Stanu Illinois (tel. 1-800-843-6154) albo prześlij e-mail 
na adres DHS.FCS.PEBT@illinois.gov.  

Jeśli nie wypełniłeś(-aś) wniosku o posiłki szkolne albo podany przez Ciebie w szkole adres jest 
nieaktualny, to powinieneś(-aś) się skontaktować ze szkołą swojego dziecka.  
 
 
Moje dziecko nie otrzymało P-EBT w roku szkolnym 2019-2020. Czy pomimo tego mogę się 
ubiegać o świadczenia P-EBT za rok szkolny 2019-2020? 

Nie, nie możesz uzyskać świadczeń P-EBT za rok szkolny 2019-2020. Ale możesz się 
kwalifikować do otrzymania świadczeń z mocą wsteczną do początku tego roku szkolnego 
(sierpień 2020), jeśli Twoje dziecko zostało objęte nauczaniem zdalnym. 
 
 
Jeśli moje dziecko otrzyma P-EBT, to czy wciąż mogę korzystać z banku żywności? 

Tak, Twój udział w programach rządowych nie wpływa na Twoją zdolność do uzyskiwania 
żywności z banku żywności. 
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Gdzie mogę korzystać ze świadczeń E-PBT? 

Świadczenia P-EBT są zapewniane na podstawie karty, z której można korzystać do zakupu 
żywności w dowolnym sklepie spożywczym akceptującym karty LINK. Odwiedź stronę 
www.fns.usda.gov/snap/retailer-locator, aby znaleźć sklep w pobliżu  
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