
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r.

Poz. 860

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 24 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania  
i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

Na podstawie art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposo-
bu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 1501 oraz z 2013 r. 
poz. 1654) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych, zwanych dalej „podręcznikami”, mają charakter pomocy 
de minimis udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).”;

2)  w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3));”;

3)  uchyla się § 21;

4)  § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

5)   załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejsze-
go rozporządzenia.

§ 2. W przypadku podręczników wydawanych w 2014 r. wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się 
na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porządzeniem, i składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie od dnia 1 lipca 2014 r. do 
dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

1)   Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz 

z 2011 r. Nr 233, poz. 1381. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. (poz. 860)

Załącznik nr 1

WZÓR

 
 

ni   
     

   26 czerw a 2014 r  p z  …  
 

nik nr 1 
 

 

 

.................................................... 
(nazwa wydawnictwa)  

.................................................... 
(adres siedziby) 

.................................................... 
(REGON, NIP) 

.................................................... 
(klasa PKD, identyfikator gminy) 
 

 

KALKULACJA WSTĘPNA 

kosztów wydania podręcznika szkolnego1) 

 

Autor ..................................................................................................................................... 

Tytuł ...................................................................................................................................... 

Wydanie nr ............................................................................................................................ 

Liczba arkuszy wydawniczych .............................................................................................. 

Nakład .................................................................................................................................... 

Cena zbytu ............................................................................................................................. 

Cena katalogowa .................................................................................................................... 

Rok wydania .......................................................................................................................... 

1. Koszty bezpośrednie ......................................................................................................... 

w tym:  

1) honoraria .................................................................................................................... 

2) koszty poligrafii ......................................................................................................... 

 

 
                                                           
1) W pełnych złotych.  
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3) koszty redakcyjne ............................................................................................................. 

4) koszty tłoczenia informatycznego nośnika danych .......................................................... 

a) bez dynamicznych elementów multimedialnych ...................................................... 

b) z dynamicznymi elementami multimedialnymi ........................................................ 

2. Narzut kosztów ogólnowydawniczych (do 30% kosztów bezpośrednich)     

...................................................................................................................................................... 

3. Koszty razem (poz. 1 + poz. 2) .............................................................................................. 

4. Zysk 15% (od poz. 3) ............................................................................................................. 

5. Razem koszty + zysk (poz. 3 + poz. 4) .................................................................................. 

6. Wartość nakładu w cenach zbytu ........................................................................................... 

7. Deficyt (poz. 5 – poz. 6) ........................................................................................................ 

8. Środki z innych źródeł ........................................................................................................... 

9. Dotacja przedmiotowa Ministra Edukacji Narodowej (poz. 7 – poz. 8) ................................ 

10. Dotacja przedmiotowa Ministra Edukacji Narodowej do 1 arkusza wydawniczego  

(poz. 9 / liczba arkuszy wydawniczych) ................................................................................ 

 

……………………          ………………………………….     ………………………………. 
               (data)                               (podpis dyrektora wydawnictwa)                (podpis głównego księgowego) 
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.................................................... 
(nazwa wydawnictwa)  

.................................................... 
(adres siedziby) 

.................................................... 
(REGON, NIP) 

.................................................... 
(klasa PKD, identyfikator gminy) 

 

 

WNIOSEK 

o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego1) 

 

1. Autor ...................................................................................................................................... 

2. Tytuł ....................................................................................................................................... 

3. Charakterystyka podręcznika ………………………………………..................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4. Wydanie nr ............................................................................................................................. 

5. Liczba arkuszy wydawniczych .............................................................................................. 

6. Nakład .................................................................................................................................... 

7. Przewidywana cena zbytu ...................................................................................................... 

8. Wysokość wnioskowanej dotacji przedmiotowej do podręcznika ........................................ 

9. Wnioskowana dotacja przedmiotowa do 1 arkusza wydawniczego (nie wyższa niż 

wysokość stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego określona  

w § 3 rozporządzenia) ............................................................................................................ 

10. Rok wydania .......................................................................................................................... 

 

 

                                                           
1) Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych mają charakter pomocy de minimis udzielanej zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 
z 24.12.2013, str. 1).  

Załącznik nr 2

WZÓR
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11. Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych wydawnictwu nie została przyznana/została przyznana2) inna pomoc de 

minimis w wysokości ………………..................................................................................... 

 

 

 

……………………          ………………………………….     ………………………………. 
              (data)                                 (podpis dyrektora wydawnictwa)                (podpis głównego księgowego) 
 

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej wyraża zgodę na dofinansowanie wyżej wymienionego 

podręcznika w wysokości …................................. do jednego arkusza wydawniczego, po 

otrzymaniu od wydawcy rozliczenia, rachunku oraz egzemplarza okazowego tego 

podręcznika, pod warunkiem dotrzymania terminu wydania podręcznika oraz nakładu  

w wysokości nie mniejszej niż określona we wniosku. 

 

                                                           
2) Niewłaściwe skreślić. Jeżeli wydawnictwu została przyznana inna pomoc de minimis, należy podać kwotę tej 

pomocy.  
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.................................................... 
(nazwa wydawnictwa)  

.................................................... 
(adres siedziby) 

.................................................... 
(REGON, NIP) 

.................................................... 
(klasa PKD, identyfikator gminy) 
 

 

ROZLICZENIE 

kosztów wydania podręcznika szkolnego1) 

 

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej (nr pisma, data) ............................................................. 

Autor ............................................................................................................................................ 

Tytuł ............................................................................................................................................. 

Przyznana stawka dotacji przedmiotowej .................................................................................... 

Wydanie nr ................................................................................................................................... 

Liczba arkuszy wydawniczych .................................................................................................... 

Nakład .......................................................................................................................................... 

Cena zbytu ................................................................................................................................... 

Cena katalogowa .......................................................................................................................... 

Rok wydania ................................................................................................................................ 

1. Koszty bezpośrednie ................................................................................................................ 

w tym:  

1) honoraria ............................................................................................................................. 

2) koszty poligrafii .................................................................................................................. 

3) koszty redakcyjne ................................................................................................................ 

 

 

                                                           
1) W pełnych złotych. 

Załącznik nr 3

WZÓR
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4) koszty tłoczenia informatycznego nośnika danych ............................................................. 

a) bez dynamicznych elementów multimedialnych  ........................................................... 

b) z dynamicznymi elementami multimedialnymi ............................................................. 

2. Narzut kosztów ogólnowydawniczych (do 30% kosztów bezpośrednich) 

....................................................................................................................................................... 

3. Koszty razem (poz. 1 + poz. 2) ................................................................................................ 

4. Zysk 15% (od poz. 3) ............................................................................................................... 

5. Razem koszty + zysk (poz. 3 + poz. 4) .................................................................................... 

6. Wartość nakładu w cenach zbytu ............................................................................................. 

7. Deficyt (poz. 5 – poz. 6) .......................................................................................................... 

8. Dofinansowanie z innych źródeł .............................................................................................. 

9. Dotacja przedmiotowa Ministra Edukacji Narodowej do podręcznika (poz. 7 – poz. 8) 

....................................................................................................................................................... 

10. Dotacja przedmiotowa Ministra Edukacji Narodowej do 1 arkusza wydawniczego 

....................................................................................................................................................... 

(nie wyższa niż wysokość stawki dotacji przedmiotowej do 1 arkusza wydawniczego 

określona w § 3 rozporządzenia) 

 

11. Informacje o wydawcy: 

1) forma prawna …………………………………………………………………………….. 

2) wielkość przedsiębiorstwa2) ……………………………………………………………. 

 

 

……………………          ………………………………….     ………………………………. 
              (data)                                  (podpis dyrektora wydawnictwa)              (podpis głównego księgowego) 
 

                                                           
2) W rozumieniu przepisów w sprawie uznawania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.). 




