
Sz.P.  
z upoważniania Pana Dyrektora, w załączeniu przekazuję treść informacji 
dotyczącej realizacji Programu Aktywna tablica.      
  
W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział 
w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i liczby 
pomocy dydaktycznych, uprzejmie informuję, że wsparcie finansowe jest 
udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1870, z późn. zm.). Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części 
budżetowej udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów 
publicznych zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis 
zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana  i termin jego 
wykonania,  wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie 
dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.  
 
Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o 
udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które 
zawierają m.in. rodzaj oraz liczbę pomocy dydaktycznych. W związku z 
powyższym, po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana 
w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych. Może 
natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych 
(na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry 
pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie 
zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).  
 
Ponadto informuję, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje 
się  - zgodnie z założeniami Programu -  zakupu pomocy dydaktycznych dla 
zakwalifikowanych szkół natomiast  dostawcy urządzeń i oprogramowania 
powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz 
zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład 
pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia 
technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń 
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając 
konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych 
przedmiotów.  
 
W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń 
technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i 
rozliczenia w ramach przyznanej dotacji (do 14000 zł) i jako takie nie powinny 
widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach. 
 
Ponadto przypominam, że jest możliwe łączenie wkładu własnego ( 
finansowego i i rzeczowego) deklarowanego w części dotyczącej kalkulacji 
zadania (część III wniosku o udział w Programie). 
 
z wyrazami szacunku 
 
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, 
Programów i Innowacji  


