
500+ dla nauczycieli 
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wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi 

500+ dla nauczycieli - co można kupić? 
Jednym z głównych pytań jakie zadają sobie nauczyciele jest to, na co konkretnie 
można przeznaczyć dofinansowanie w wysokości 500 zł. Czy w ramach sprzętu 
wykorzystywanego w pracy w domu nauczyciele mogą kupić np. smartfona? Czy 
wliczają się w to koszty usług np. Internetu? A także czy można kupić droższy sprzęt 
np. laptop i uzyskać zwrot? 
Otóż zgodnie z rozporządzeniem, z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub 
w części koszty zakupu wymienionych akcesoriów komputerowych: 

1. komputera stacjonarnego; 

2. monitora; 

3. komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym; 

4. podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, 

procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, 

zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora; 

5. kamery internetowej lub wizualizera; 

6. statywu; 

7. mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki); 

8. drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego; 

9. myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu 

zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej; 

10. baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego; 

11. adaptera, koncentratora sieciowego; 

12. cyfrowego mikroskopu; 

13. liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego; 

14. oprogramowania komputerowego; 

15.  

Ponadto zwrot pieniędzy przysługuje także na pokrycie kosztu zakupu usługi 
dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego 
korzystanie z tej usługi. 

Polecamy: Pakiet Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia 

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący 
kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu 
sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi 
dostępu do internetu. Przekazujemy kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do 



kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał już Minister Edukacji 
i Nauki Przemysław Czarnek. 

– Zastosowaliśmy uproszczoną formę refundacji, aby środki jak najszybciej trafiły na 
konta nauczycieli. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom. 
Będziemy kontynuować wysiłki, aby udoskonalać naukę zdalną, żeby była jeszcze 
bardziej efektywna. – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 
podczas dzisiejszej konferencji prasowej. 

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021 

Jednocześnie minister podkreślił, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd przeznaczył 
około 1 mld zł na wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie kształcenia na 
odległość. To szereg programów takich jak m.in. „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, 
„Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, a także szkolenia dla nauczycieli. 

Rządowa pomoc dla nauczycieli, 500 zł na naukę zdalną, to odpowiedź na postulaty 
kadry pedagogicznej. Chcemy, aby dofinansowanie do poniesionych przez nauczycieli 
wydatków przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia na odległość. 

  

  

Jak otrzymać pieniądze? 

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub 
placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, 
wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 
500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady określone zostały w 
rozporządzeniu. 

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się 
oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy 
wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. 
Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować 
imiennym dowodem zakupu. 
Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do 
dofinansowania  nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej 
do końca tego roku. 

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia 
br. 

Wzór wniosku do pobrania zostanie zamieszczony do końca tego tygodnia na 
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.( Jest u 
dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły) 

Dowód zakupu sprzętu 



Niezbędnym dokumentem jaki do wniosku o dofinansowanie musi załączyć nauczyciel 
jest kopia lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi 
niezbędnych do nauki zdalnej oraz wymienionych w rozporządzeniu (jaki to sprzęt i 
usługi dokładniej można przeczytać w innych naszych artykułach). Jeśli nauczyciel 
zakupił sprzęt, oprogramowanie lub usługę  pomiędzy 1 września a 20 listopada 
2020 r. i nie posiada takiego dowodu zakupu sprzętu powinien dołączyć kopię lub 
oryginał paragonu oraz złożyć oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego 
przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we 
wniosku. 

Jak oraz do kiedy złożyć wniosek o 500+ dla nauczyciela? 

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel składa do 7 grudnia 2020 r. 
do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel 
pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć tylko w jednej z nich. Ze wsparcia w 
wysokości do 500 zł będzie można skorzystać wyłącznie jednorazowo. 

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do 
dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego lub ministra.  

Pieniądze zostaną wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

 


