




DOTACJE PODRĘCZNIKOWE
Zasady wnioskowania i rozliczania dotacji na zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 

Najważniejsze zmiany

Tadeusz Konarski@ vulcan.edu.pl



MINISTER

WOJEWODA

SAMORZĄD 

TERYTORIALNY (JST)

DYREKTOR SZKOŁY

SŁUŻBY KSIĘGOWE

RADA PEDAGOGICZNA 

RADA RODZICÓW

NAUCZYCIELE

UCZEŃ

DOTACJE PODRĘCZNIKOWE



Zadanie znane ale takie, które niesie 
sporo wyzwań i problemów?



Dotacje podręcznikowe



Dlaczego to robimy ? 



Dlatego, że prawo tak stanowi.



Dlatego, że idzie o to ………….





Służby księgowe 



Dotacje podręcznikowe



Klasyfikacja budżetowa



Klasyfikacja budżetowa – zmiana 

˃ W 2018 roku wprowadzono nowy, dodatkowy rozdział klasyfikacji 
budżetowej: 80153.

˃ W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział 
klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 

˃ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767).



Przepisy prawa



Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).

1. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe                    
( Dz.U. z 2017 poz. 59, 949, 2203).

2. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

( Dz.U. z 2017 poz. 60, 949, 2203).



Przepisy prawa
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych Dz. U. z 2017 poz. 2203 

Rozdział 7
Wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów 

konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Art. 54 -69 

Rozdział 11
Zmiany w przepisach

Art. 112  - 120 



Przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                                
z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 655)



ZAŁĄCZNIKI INFORMOWANIA WNIOSKOWANIA I AKTUALIZOWANIA 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r.            
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 655)

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

zalacznik-nr-1.xlsx
zalacznik-nr-2.xlsx
zalacznik-nr-3.docx
zalacznik-nr-4-1.xlsx
zalacznik-nr-5.xlsx


ZAŁĄCZNIKI  ROZLICZANIA  
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655)

ZAŁĄCZNIK NR 6
ZAŁĄCZNIK NR  7 
ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9 

zalacznik-nr-1.xlsx
zalacznik-nr-2.xlsx
zalacznik-nr-3.docx
zalacznik-nr-4-1.xlsx


Przepisy prawa 

˃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2018 r. 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).

˃ Rozporządzenie ogłoszone 23 marca weszło w życie 

z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. poz. 2203).



Przepisy prawa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników 
zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 i 2019 roku 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 615).

Na podstawie art. 113 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. poz. 2203).



Dotacje podręcznikowe



Kwoty dotacji



Terminy wnioskowania i aktualizacji 



Dyrektorzy szkół podstawowych  i dotychczasowych  
gimnazjów prowadzonych przez JST  i nie JST

Informacja dla ustalenia wysokości dotacji                                     
od 1 kwietnia do dnia 10 września. (art. 58 ust. 4 )

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Wnioski o udzielenie dotacji          
od 15 kwietnia do 15 września (art. 58 ust  6) 

Wojewoda

Przekazanie dotacji celowej                                                   
od 6 maja do 15 października  (art. 58 ust.1   

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Szkoły podstawowe i dotychczasowe  gimnazja

Przekazanie dotacji celowej dla szkół nie prowadzonych prze JST 
14  dni od dnia otrzymania dotacji  celowej, przez samorząd  (art. 58 ust  5) 

Dotacja może być wykorzystana do 
końca roku budżetowego

Tryb i terminy udzielania dotacji celowej szkołom prowadzonym przez JST i nie JST



Terminy przekazywania dotacji 



Terminy wnioskowania 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
marca 2018 r.  w  sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 
655).

§ 5.  5. Wojewoda udziela odpowiednio dotacji celowej, 
o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, lub dotacji 
celowej,  o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, 
w terminie do:



Terminy udzielenia dotacji celowej na podręczniki w 2018 r.

WOJEWODA UDZIELA DOTACJI  JST W TERMINIE 

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego    w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja

DO  DNIA 4 CZERWCA   

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez
jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca

DO DNIA 9 SIERPNIA

W  przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września

DO DNA 15 PAŹDZIERNIKA 



Terminy rozliczania dotacji 



Terminy rozliczania dotacji celowej ( art. 59 ust. 6- 8 )

Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów ( Nie JST) 

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwrot niewykorzystanej dotacji     
do 15 stycznia następnego roku  ( art. 59 ust. 6)

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 
do 31 stycznia następnego roku ( art. 59 ust. 7 )

Wojewoda

Sporządzenie zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowej  
do 15 marca następnego roku( art. 59 ust. 8 )

Minister Edukacji Narodowej

SUGESTIA – DO 20 GRUDNIA ROZLICZENIE SZKÓŁ Z JST
A  Rb 50  



1% na obsługę zadania



Środki na obsługę zadania 

Art. 55 ust. 9. Koszty obsługi zadania, o którym mowa                  
w ust. 1 i 2, wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji 
celowej.



1% na obsługę zadania

Brak katalogu – na co można przeznaczyć 1 %



Dotacje podręcznikowe





Dotacje podręcznikowe



Dotacje podręcznikowe



Dotacje podręcznikowe



Dotacje podręcznikowe



Dotacje podręcznikowe



Dziękuję za uwagę


