
Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. 

jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. poz. 2203 oraz z 

2018 r. poz. 2245). 

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z uregulowania kwestii 

związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ustawie z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, a także z konieczności 

opracowania nowych wzorów formularzy na 2019 r. Upoważnienie z art. 60 ustawy określa 

wydawanie corocznie rozporządzenia ww. zakresie.  

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, 

rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu 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. poz. 655), zatem swoim zakresem 

obejmuje udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i odpowiednich 

klas dotychczasowych gimnazjów, czyli o dotację celową w 2019 r. mogą zawnioskować 

wszystkie szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji celowej wymienione w art. 115 ust. 

1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy. 

Ponadto projekt rozporządzenia obejmuje udzielanie dotacji celowej w zakresie kwot 

refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy.  

Rozporządzenie określa na 2019 r.:  

1) sposób przekazywania przez: 

a) dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom 

samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji 

celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o 

których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy oraz  



b) dyrektora szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne 

w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub 

dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu 

terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o 

której mowa w art. 113 ust. 3 i 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których 

mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy  

– oraz wzór formularza zawierającego te informacje;  

2) wzór wniosku o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4 

ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, lub dotacji 

celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których 

mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, szkole podstawowej lub dotychczasowemu 

gimnazjum, prowadzonym przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 

terytorialnego oraz osobę fizyczną; 

3) sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku  

o udzielenie odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym 

kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, lub dotacji celowej, o której 

mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 

ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór wniosku o udzielenie tych dotacji; 

4) tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania 

odpowiednio dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w tym kwot 

refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 ustawy, lub dotacji celowej, o której 

mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, w zakresie kwot refundacji, o których mowa w art. 114 

ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji;  

5) szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania odpowiednio dotacji celowej, o której 

mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 

ustawy, lub dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 4 ustawy, w zakresie kwot 

refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy, oraz wzór formularza 

rozliczenia wykorzystania tych dotacji.  

 

W rozporządzeniu nie uległy zmianie  terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę.  

We wzorach formularzy nie uległ zmianie sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie 

szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, sposób rozliczania 



dotacji oraz sposób liczenia kosztów obsługi zadania, które będą stanowić l% przekazanej 

kwoty dotacji celowej.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 

Zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie organom prowadzącym 

szkoły informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz zawnioskowanie 

o dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na 

rok szkolny 2019/2020 zgodnie z terminem określonym w ustawie. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny. 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) 

i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

 

Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 

 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 

 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 


