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Warszawa,  12 stycznia 2022 r.
DPNP-WPPiP.400.52.2021.MAT

Pan
Dr Mieczysław Błoński 
Prezes Zarządu 
Polska Unia Edukacyjna
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

odnosząc się do stanowiska Polskiej Unii Edukacyjnej złożonego przy piśmie 
z dnia 29 grudnia 2021 r., uprzejmie informuję. 
Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) wyposażanie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację 
celową z budżetu Państwa. Dotacja jest udzielana jednostkom samorządu 
terytorialnego przez Wojewodę. Na obsługę realizacji zadania przez jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały przewidziane środki w wysokości 
1% przekazanej dotacji celowej. 
W przypadku szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych dotację celową 
udziela się na ich wniosek, co oznacza, że szkoły takie mają prawo wnioskować 
(do właściwej jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem 
rejestrującym) o dotację na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku. W przypadku zakupienia 
podręczników z dotacji - szkoły zapewniają uczniom bezpłatny dostęp 
do zakupionych z dotacji podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych.
Szkoła uprawniona jest zawnioskować o dotację celową na materiały 
ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów, natomiast o dotację celową na podręczniki 
i materiały edukacyjne uprawniona jest wnioskować zgodnie z ustalonym 
harmonogramem przyznawania dotacji, w cyklu trzyletnim, tj. począwszy od:

‒ roku szkolnego 2017/2018 – dla uczniów klas I, IV i VII,
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‒ roku szkolnego 2018/2019 – dla uczniów klas II, V i VIII,
‒ roku szkolnego 2019/2020 – dla uczniów klas III i VI,
‒ roku szkolnego 2020/2021 – dla uczniów klas I, IV i VII,
‒ roku szkolnego 2021/2022 – dla uczniów klas II, V i VIII,
‒ roku szkolnego 2022/2023 – dla uczniów klas III i VI,
‒ roku szkolnego 2023/2024 – dla uczniów klas I, IV i VII,
‒ roku szkolnego 2024/2025 – dla uczniów klas II, V i VIII,
‒ roku szkolnego 2025/2026 – dla uczniów klas III i VI,
‒ roku szkolnego 2026/2027 – dla uczniów klas I, IV i VII,
‒ roku szkolnego 2027/2028 – dla uczniów klas II, V i VIII.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych obejmuje te podręczniki i materiały, które 
przeznaczone są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, a więc nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych takich jak religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie 
oraz podręczników do zajęć dodatkowych. 
W roku 2021 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół 
w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137), kwoty dotacji celowej 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne uległy zwiększeniu 
i aktualnie wynoszą:
Klasy I – III szkoły podstawowej.

‒ do wysokości 90 zł/ucznia (z 75 zł) – na podręczniki do zajęć z zakresu 
edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej 
oraz zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały 
edukacyjne

‒ bez zmian - do wysokości 50 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe.
Klasa IV szkoły podstawowej 

‒ do wysokości 168 zł/ucznia (ze 140 zł)  – na podręczniki lub materiały 
edukacyjne

‒ bez zmian - do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe. 
Klasy V – VI szkoły podstawowej . 

‒ do wysokości 216 zł/ucznia (ze 180 zł) – na podręczniki lub materiały 
edukacyjne 

‒ bez zmian - do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe. 
Klasy VII – VIII szkoły podstawowej 

‒ do wysokości 300 zł/ucznia (z 250 zł) – na podręczniki lub materiały 
edukacyjne  

‒ bez zmian - do wysokości 25 zł/ucznia – na materiały ćwiczeniowe.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na realizację 
powyższego zadania wynosi:
1) w 2018 r. – 404 000 000 zł (wykonanie w 2018 r. = 388 638 592 zł); 
2) w 2019 r. – 286 mln zł (wykonanie w 2019 r. = 283 901 264 zł);
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3) w 2020 r. – 393 mln zł (wykonanie w 2020 r. = 364 213 065 zł);
4) w 2021 r. – 439 mln zł (wykonanie na dzień 15.12.2021 r. = 438 809 423 zł);
5) w 2022 r. – 273 mln zł; 
6) w 2023 r. – 373 mln zł; 
7) w 2024 r. – 429 mln zł; 
8) w 2025 r. – 287 mln zł; 
9) w 2026 r. – 396 mln zł; 
10) w 2027 r. – 447 mln zł.
Dodatkowo w przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane 
poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość została określona 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników 
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych 
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611). Wysokość wskaźnika jest 
wyliczana w zależności od rodzaju niepełnosprawności (dotyczy uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, 
słabosłyszących, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, słabowidzących, 
niewidomych) oraz w przypadku uczniów niewidomych i słabowidzących rodzaju 
dostosowania podręcznika i ww. materiałów (np. wskaźnik dla podręcznika 
lub materiału edukacyjnego dla ucznia niewidomego wynosi 2,6 a dla ucznia 
słabowidzącego korzystającego z podręcznika lub materiału edukacyjnego 
w systemie Braille’a 20). Na podstawie art. 67 cyt. ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, dotacja celowa może być wykorzystana na pokrycie kosztu 
drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających 
drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego – także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego 
odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 
w postaci elektronicznej.
W oparciu o dane z Sytemu Informacji Oświatowej oraz na podstawie prognozy 
liczby uczniów klas III i VI szkół podstawowych, które w roku szkolnym 2022/2023 
zostaną wyposażone w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe – kwota w wysokości 273 mln zł, określona ustawą z dnia 
27 września 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych gwarantuje realizację 
zadania. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w roku szkolnym 2022/2023 
uczniowie klas III i VI szkoły podstawowej będą mieli zapewniony dostęp do 
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych. Mając na uwadze przepis art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, maksymalny limit 
wydatków budżetu Państwa na rok 2022 wynosi 273 mln zł.  
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Reasumując, od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe, zwiększone kwoty 
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe. Rekomendowane przez Polską Unię Edukacyjną 
propozycje zmian kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na 2022 r. są de facto 
propozycjami dotyczącymi zmian ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
które to zmiany nie są planowane. 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Dariusz Piontkowski
Sekretarz Stanu

/ – podpisany cyfrowo/


