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Szanowny Panie, 

 

odpowiadając na e-mail z 13 listopada 2020 r. poniżej 

przedstawiam odniesienia do przedstawionych wątpliwości w zakresie 

jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu, 

oprogramowania lub usługi. 

 

Ad. 1 

 

Jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu, 

oprogramowania lub usługi, adresowane jest do osób fizycznych 

niebędących czynnymi podatnikami VAT, w związku z czym przepisy 

dotyczące rozliczania podatku VAT nie mają zastosowania. 

Refinansowaniu, do kwoty 500 złotych, będzie podlegać wartość brutto 

zakupionych przez nauczyciela przedmiotów lub oprogramowania 

enumeratywnie wymienionych w rozporządzeniu. 

 

Ad. 2 

 

Dofinansowanie udzielane będzie na wniosek nauczyciela, złożony do 

pracodawcy (dyrektora szkoły lub placówki), do którego nauczyciel 

załączy imienny dowód zakupu odpowiednich narzędzi lub materiałów. 

W przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, dokonanego 

w terminie od 1 wrześni br. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, do 
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wniosku, zamiast kopii lub oryginału dowodu zakupu wystawionego 

imiennie na nauczyciela, nauczyciel będzie mógł dołączyć kopię lub 

oryginał paragonu. Świadczenie będzie jednorazowe, a koszty zakupu, 

enumeratywnie wymienionych w przepisach akcesoriów, będą 

refundowane w całości lub w części, do kwoty 500 zł. Świadczenie będzie 

wypłacać pracodawca. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 „ustawy o przeciwdziałaniu COVID-191”  w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

1086), narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej 

oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. 

 

Forma, w jakiej pracodawca ma zapewnić narzędzia i materiały, nie 

została doprecyzowana przez ustawodawcę. Pracodawca może zatem 

zrealizować ciążący na nim obowiązek w formie niepieniężnej, 

wyposażając pracowników w niezbędne narzędzia i materiały lub 

organizując obsługę logistyczną. 

Może również wypłacić świadczenie na nabycie przez pracowników 

narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. 

Niezależnie od charakteru świadczenia (niepieniężne, pieniężne lub 

mieszane) zapewnienie przez pracodawcę narzędzi i materiałów 

potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługi, nie skutkuje 

powstaniem po stronie pracownika przychodów w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.). 

 

Ponadto brak przychodu podatkowego oznacza również, że nie wystąpi 

obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa 

w ustawie w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.). 
 
Ad.3 i 5 
 

Dofinansowanie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w jednostkach 

systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2–11 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niezależnie od tego, jaki organ 

prowadzi jednostką oraz niezależnie od wymiaru etatu. Są więc do niego 

                                            
1 Ustawa z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). 
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uprawnieni również nauczyciele zatrudnieni w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby 

fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

Dofinansowanie nie obejmuje natomiast nauczycieli tych jednostek, którzy 

nie są w nich zatrudnieni lecz prowadzą zajęcia na innej podstawie niż 

umowa o pracę lub, w przypadku jednostek prowadzonych przez jst, 

mianowanie. 

 

Ad.4  

 

Kwota subwencji oświatowej zostanie zwiększona o kwotę umożliwiającą 

sfinansowanie dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, 

sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zajęć w maksymalnej kwocie 500 zł na 

nauczyciela (osobę) wszystkim nauczycielom i osobom, którym 

przysługuje. 

W OSR w pkt 2 liczba 531,2 tys. obejmuje również nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach. Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie 

ze zgłoszoną uwagą. 

 

Ad. 6 

 

W przypadku, gdy naliczona i przekazana jednostce samorządu 

terytorialnego dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie 

zostanie w całości wydatkowana na wypłatę jednorazowych 

dofinansowań dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, 

niewykorzystane środki pozostaną w budżecie samorządu. 

O przeznaczeniu środków subwencji – zgodnie z postanowieniami art. 7 

ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 

decyduje organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Z poważaniem 

 

 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


