
Aktywna tablica 2020-2024 

Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego  programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Ze względu na 

szacowany zakres wyposażenia szkół, zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie 

korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, nastąpiła przebudowa 

programu w stosunku do poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019, m.in. zostały 

określone inne progi wsparcia finansowego dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie 

z niepełnosprawnościami. 

Wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostały/zostaną objęte: 

1. 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej 

edycji programu na lata 2017–2019; 

2. 5870 szkół ponadpodstawowych; 

3. 267 szkół kształcących uczniów niewidomych; 

4. 11 specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych; 

5. 4530 szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami, 

- przy założeniu, że: 

 każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może 

wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. 

zł; 

 każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie 

wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł; 

 każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować 

o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł; 

 każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie 

wsparcia finansowego na zakup drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł. 

20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem 

jest doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku 

z  uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i  wojewodów 

w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w  sprzęt do realizacji kształcenia na 

odległość, wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

W obecnej edycji programu rozszerzono na kolejne lata: 

 możliwość zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie 

wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej 

oraz wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych: 

 zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. W ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, 



dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, 

tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania 

elementów graficznych na komputerze lub monitorze. 

Finansowanie 

Planowany łączny koszt realizacji Programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł 

będzie pochodzić z budżetu państwa natomiast wkład własny organów prowadzących będących 

jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. 

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu 

własnego organów prowadzących szkołę. 

Za wkład własny uważa się: 

1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę 

za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy 

dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w Programie, 

wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  Programie; 

2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK 

wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, 

ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie. 

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego 

dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i  rzeczowego. 

W  ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy 

dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący 

szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy 

dydaktycznych lub narzędzi do  terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego 

zadania. Jeżeli  wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.  38 i 694), wkład 

własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co 

najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. 


