
 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

Warszawa,  30 maja 2018 r. 
DPPI-WPPiP.4083.91.2018.IK 
 
 
 
Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół, 

 
 
uprzejmie przypominam, że w celu zapewnienia uczniom w roku szkolnym 

2018/2019 bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych proces ustalenia szkolnego zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

a następnie proces zakupu podręczników i materiałów powinien rozpocząć się 

w takim czasie, aby z początkiem roku szkolnego uczniowie otrzymali ustalone 

w szkolnym zestawie podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe.  

Tryb i terminy udzielania dotacji celowej zostały tak zaplanowane, aby zapewnić 

środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych  dla szkół na możliwie najwcześniejszym etapie i jednocześnie 

w taki sposób, aby uwzględnić zmiany w liczbie uczniów, w tym zmiany 

związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół.  

Jednocześnie, w związku z trwającym procesem wyboru podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji 

celowej w 2018 roku,  uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 22d ustawy 

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

z późn. zm.) zakazane jest: 

1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom 

jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za 



 

 

dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych; 

2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub 

dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.  

Działania takie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).  

Z tego względu należy dokonywać wyboru podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych mając na uwadze przywołany 

powyżej przepis ustawy o systemie oświaty.  

Przedstawiając powyższe uprzejmie proszę Państwa dyrektorów o dołożenie 

wszelkich starań, aby na rok szkolny 2018/2019 wszyscy uczniowie szkół 

podstawowych oraz klas III dotychczasowych gimnazjów mieli zapewniony 

bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. 

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
 


