
Warszawa,  04 czerwca 2014 r.
DAP.SPR.6122.43.2014

Szanowni Państwo 
Wojewodowie 
wszyscy

w związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy 
uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą 
o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania 
podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 
naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły 
ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum 
ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum 
plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub 
podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także 
uczniów: 

 słabowidzących, 
 niesłyszących,
 słabosłyszący, 
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
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 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 
2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów 
ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do 
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, 
ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół 
sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy 
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również 
zakup materiałów edukacyjnych.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy 
I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego 
dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy 
uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium 
dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem 
wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach 
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rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy 
wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:
 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z 
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 
społecznej, zapewnionego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania 

do kwoty 175 zł 

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej; 
2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia;
3) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły 
podstawowej oraz klasy II lub III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły 
podstawowej lub gimnazjum 

- niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania;

4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
szkół ponadgimnazjalnych 

do kwoty 225 zł
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dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

słabowidzących, słabosłyszący, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II 
lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w 
przypadku korzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt 
podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 
25% kwoty 770 zł 

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej 
szkoły baletowej,

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): 
klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub 
klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania

do kwoty 325 zł 
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dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 
słabowidzących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  oraz uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI 
szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; w 
przypadku korzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, koszt podręczników do kształcenia 
ogólnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie 
może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł 

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest   upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-
VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
niekorzystających z podręczników do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł
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dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 
słabowidzących, słabosłyszących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-
VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z 
podręczników do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; w 
przypadku korzystania z części podręczników do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, koszt podręczników do kształcenia 
ogólnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie 
może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł 

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej; 
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły 

zawodowej (z wyjątkiem  uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym)

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: 
liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego 
oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem  
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): 
liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 
IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  
liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej lub technikum 

do kwoty 445 zł
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Informuje, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2014 r. dostępny jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce 
Akty prawne / Rządowe programy i projekty. 
 

Dane z całego województwa, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę 
przesłać do Departamentu Analiz i Prognoz do 23 czerwca  2014 r. w formie 
papierowej oraz na adres cezary.zawistowski@men.gov.pl w formie 
elektronicznej. 
  

W załączeniu:

 Tabela zbiorcza dla województwa

 Do wiadomości:
Kuratorzy Oświaty - wszyscy

Przemysław Krzyżanowski
 PODSEKRETARZ STANU


