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Ustawy

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22)

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

(Dz.U. 2019.1481 t.j. z dnia 2019.08.08)

• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz.U.2020.17 t.j. z dnia 2020.01.07)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22)



ROZDZIAŁ 5

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki 
w szkołach i placówkach publicznych

.



Art. 104.

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w 
zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty;



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty 

(Dz.U. 2019. 1481 t.j. z dnia 2019.08.08)



Art. 22aj. 
Podręczniki i inne materiały edukacyjne w bibliotece szkolnej

1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne,
materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów
bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi
podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.



Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych

(Dz.U.2020.17 z dnia 2020.01.07)



Od  kwietnia 2018 roku dostęp do bezpłatnych 
podręczników oraz materiałów edukacyjnych i 
ćwiczeniowych reguluje rozdział 7 Ustawy z dnia 27 
października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych.



ROZDZIAŁ 7
Wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół 

oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe.



Wybrane zapisy



Art. 54. 1. 

Uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają 
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych 
szkół.



Art. 54. 3.

Publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne 
w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 
papierową, lub

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
mających postać elektroniczną, lub

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 
udostępnia.



Art. 54. 4.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 
materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły 
podstawowej i szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w 
zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia 
co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub 
materiałów.



Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 
określa także zasady udzielania dotacji celowej 
na zakup podręczników w takich kwestiach jak 
otrzymywanie, rozliczanie, maksymalna 
wysokość itp.



Rozporządzenia wykonawcze



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz.U.2019.574) 

Rozporządzenie określa zasady udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku. Rozporządzenie jest co roku aktualizowane.



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.2018 poz.611)

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 r. i 2019 r. (Dz.U.2018 poz.615)

Rozporządzenia wprowadzają możliwość zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w tym 
uczniów min: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znaczącym, niesłyszących lub słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.



Dziękuję za uwagę!


