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Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

(Dz. U. poz. 1227). 

 

Program umożliwia realizację dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających 

do szkół ponadpodstawowych. 

 

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:  

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym,  

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,  gdy są to niepełnosprawności 

spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6; 

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  

w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 

910,  z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa  

w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. 

poz. 1287). 

8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, 

9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 

art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym 

roku szkolnym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.  
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W roku szkolnym 2021/2022: 

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych1 

do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych2, będzie udzielana uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku 

szkolnym do:  

 branżowej szkoły I stopnia, 

 branżowej szkoły II stopnia, 

 klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

 klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych 

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 

 klas I - III pięcioletniego technikum, 

 klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum, 

 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; 

  

- pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, 

w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., 

oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), 

będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczęszczającym w tym roku szkolnym do:  

 klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim 

technikum; 

 

- pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia 

zawodowego3 będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do: 

 branżowej szkoły I stopnia, 

 branżowej szkoły II stopnia, 

 klas I - III pięcioletniego technikum, 

 klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim 

technikum. 

                                                           
1 materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) 
2 materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) 
3 materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j.) 

 



3 
 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla jednego ucznia wynosi: 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia wynosi: dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

(w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród 

następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, 

słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022 lub 2022/2023  

do kwoty 225 zł  

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,  

o których mowa wyżej, uczęszczających:  

 w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia  
lub branżowej szkoły II stopnia;  

 w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia  

lub branżowej szkoły II stopnia;  
 

do kwoty 390 zł  

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności,  

o których mowa wyżej, uczęszczających:  

 w roku szkolnym 2021/2022 do klas I-III czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, klas I-III pięcioletniego technikum, klas III i IV 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych  

w pięcioletnim technikum;  
 w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej  

w pięcioletnim technikum.  
 

do kwoty 445 zł  

 

Wyjaśnienie pojęć: 

Materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć: 

- materiał edukacyjny do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący  

lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym mający postać 

papierową lub elektroniczną, 
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- materiał edukacyjny do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający 

realizację programu nauczania zawodu mający postać papierową lub elektroniczną; 

 

Materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

Dyrektor szkoły zwraca opiekunom ucznia  albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego, materiałów 

edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów 

ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.  

 

Opiekunowie ucznia - rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby 

prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunowie faktyczni czyli osoby faktycznie opiekujące 

się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.  

 

Wnioskodawca - opiekunowie ucznia albo pełnoletni uczeń; albo nauczyciel, pracownik 

socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.  

 

UWAGA! 

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów 

(opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.  

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu 

wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.  

 


