
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 2811 2811

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły 
i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz 
z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków 
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz progra-
mów nauczania (Dz. U. z 2011 r. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być wyposażo-
ne w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy lub tablety, umożliwiający wykorzystanie technolo-
gii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz spełniający minimalne wy-
magania określone w załączniku do rozporządzenia.

1b. Minimalnych wymagań, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się do sprzętu komputerowego, w tym kompu-
terów stacjonarnych, laptopów i tabletów:

1)  przeznaczonego dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej;

2)  przekazanego nieodpłatnie szkole, w tym za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę.”;

2)  dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów, 
w który szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej są wyposażane po dniu 31 sierp-
nia 2023 r.

§ 3. Minimalnych wymagań dla  sprzętu komputerowego określonych w załączniku do  rozporządzenia  zmienianego 
w § 1 niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sprzętu komputerowego, na zakup którego jest udzielane wsparcie finan-
sowe realizowane na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, ustanowionego 
uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmienioną uchwałą nr 109/2021 Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

1)  Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. …) 

 

MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

I. Sprzęt komputerowy dla ucznia 
 
I.1. Komputer stacjonarny  
 
Komputer stacjonarny (zestaw) powinien składać się z: 
1) jednostki centralnej; 
2) monitora ekranowego; 
3) klawiatury w układzie QWERTY; 
4) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika; 
5)  WiFi – co najmniej wersja 5; 
6) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 
7) mikrofonu; 
8) kamery. 
 
Jednostka centralna powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1100 punktów; 
2) pamięć RAM – co najmniej 16GB, a w przypadku pamięci zunifikowanej – co najmniej 8GB; 
3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB; 
4) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo); 
5) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego. 

 
Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) kolorowy wyświetlacz;  
2) przekątna – co najmniej 18 cali; 
3) rozdzielczość – co najmniej FHD; 
4) wbudowane głośniki stereo. 
 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy 
rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 

 
Producent komputera stacjonarnego (zestawu) powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2811)

MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
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Komputer stacjonarny (zestaw) powinien posiadać: 
1) certyfikat EPEAT;  
2) certyfikat CE.  
 
Komputer stacjonarny (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji 
producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czas  reakcji  na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy.  
Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku 
możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych 
parametrach.  W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania komputera 
stacjonarnego (zestawu), wszelkie koszty związane z dostarczeniem komputera stacjonarnego (zestawu) 
do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. 
Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni 
obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach. 
 
I.2. Laptop  
 
Laptop (zestaw) powinien składać się z: 
1) laptopa; 
2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika. 
 
Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1000 punktów; 
2) pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB; 
3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 128GB; 
4) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo); 
5) klawiatura w układzie QWERTY; 
6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 
7) bateria; 
8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 

360 minut; 
9) WiFi – co najmniej wersja 5; 
10) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 
11) ekran:  

a) kolorowy wyświetlacz,  
b) przekątna – co najmniej 13 cali,  
c) rozdzielczość – co najmniej FHD,  
d) wbudowany mikrofon, 
e) wbudowana kamera; 

12) wbudowane głośniki stereo; 
13) waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg; 
14) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych. 

 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy 
rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
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6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 
 
Producent laptopa (zestawu) powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 

 
Laptop (zestaw) powinien posiadać: 
1) certyfikat EPEAT;  
2) certyfikat CE. 
 
Laptop (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta. 
Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji 
na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna 
być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy 
w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W 
przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (zestawu), wszelkie  koszty 
związane z dostarczeniem laptopa (zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być 
pokryte  przez  gwaranta  w  ramach  gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w 
przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych 
warunkach. 
 
I.3. Laptop przeglądarkowy  
 
Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien składać się z: 
1) laptopa przeglądarkowego; 
2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika. 

 
Laptop przeglądarkowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście: 

a) WebXPRT – co najmniej 85 punktów lub 
b) CrXPRT 2 – co najmniej 75 punktów; 

2) pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 4GB; 
3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 32GB; 
4) przestrzeń wirtualna – co  najmniej  128GB, dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie 

urządzenia; 
5) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo); 
6) klawiatura w układzie QWERTY; 
7) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 
8) bateria; 
9) czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien 

wynosić co najmniej 360 minut; 
10) WiFi – co najmniej wersja 5; 
11) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 
12) ekran: 

a) kolorowy wyświetlacz,  
b) przekątna – co najmniej 13 cali,  
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c) rozdzielczość – co najmniej FHD,  
d) wbudowany mikrofon, 
e) wbudowana kamera; 

13) wbudowane głośniki stereo; 
14) waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg; 
15) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych. 
 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej, zainstalowane na pamięci wirtualnej  lub 
udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową wraz z niezbędnymi licencjami 

umożliwiającymi pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu operacyjnego; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 
 
Producent laptopa przeglądarkowego (zestawu) powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 

 
Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien posiadać: 
1) certyfikat EPEAT;  
2) certyfikat CE.  

 
Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji 
producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa 
powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości 
naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. 
W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa przeglądarkowego (zestawu), 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa przeglądarkowego (zestawu) do serwisu i z 
powrotem do użytkownika powinny być pokryte  przez  gwaranta  w  ramach  gwarancji. Wymogu 
gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę 
serwisową na co najmniej tych samych warunkach. 
 
I.4. Tablet  
 
Tablet powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście: 

a) CrossMark – co najmniej 700 punktów lub 
b) Geekbench – co najmniej 2500 (Multi-core score) punktów; 

2) pamięć masowa – co najmniej 64GB; 
3) uniwersalny port komunikacyjny; 
4) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 
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5) bateria; 
6) czas pracy tableta przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 

600 minut; 
7) WiFi – co najmniej wersja 5; 
8) Bluetooth – co najmniej wersja 4.2; 
9) ekran:  

a) kolorowy wyświetlacz,  
b) przekątna – co najmniej 8 cali,  
c) rozdzielczość – co najmniej FHD,  
d) wbudowany mikrofon, 
e) wbudowana kamera; 

10) wbudowane głośniki stereo; 
11) waga tableta wraz z baterią (bez dodatkowych akcesoriów) nie powinna przekraczać 1kg; 
12) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny. 
 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy 
rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.  
 
Producent tableta powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 
 
Tablet powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis 
gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji na 
zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być 
zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w 
tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W 
przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania tableta,  wszelkie  koszty  związane z 
dostarczeniem tableta do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w 
ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku gdy szkoła lub organ 
prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach. 
 
II. Sprzęt komputerowy dla nauczyciela 
 
II.1. Komputer stacjonarny  
 
Komputer stacjonarny (zestaw) powinien składać się z: 
1) jednostki centralnej; 
2) monitora ekranowego; 
3) klawiatury w układzie QWERTY; 
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4) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika;  
5) WiFi – co najmniej wersja 5; 
6) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 
7) mikrofonu; 
8) kamery. 
 
Jednostka centralna powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1300 punktów; 
2) pamięć RAM – co najmniej 16GB, a w przypadku pamięci zunifikowanej – co najmniej 8GB; 
3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 512GB; 
4) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);  
5) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego. 
 
Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) kolorowy wyświetlacz;  
2) przekątna – co najmniej 20 cali; 
3) rozdzielczość – co najmniej FHD; 
4) wbudowane głośniki stereo. 
 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy 
rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 
 
Producent komputera stacjonarnego (zestawu) powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 
 
Komputer stacjonarny (zestaw) powinien posiadać: 
1) certyfikat EPEAT;  
2) certyfikat CE.  
 
Komputer stacjonarny (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji 
producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa 
powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości 
naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. 
W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania komputera stacjonarnego (zestawu), 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem komputera stacjonarnego (zestawu) do serwisu i z powrotem 
do użytkownika powinny być pokryte  przez  gwaranta  w  ramach  gwarancji. Wymogu  gwarancji 
producenta nie stosuje się w przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową 
na co najmniej tych samych warunkach. 



Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 2811

 

– 7 – 
 

II.2. Laptop 
 
Laptop (zestaw) powinien składać się z: 
1) laptopa; 
2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika. 
 
Laptop powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów; 
2) pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB; 
3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB; 
4) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo); 
5) klawiatura w układzie QWERTY; 
6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 
7) bateria; 
8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 

360 minut; 
9) WiFi – co najmniej wersja 5; 
10) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 
11) ekran:  

a) kolorowy wyświetlacz,  
b) przekątna – co najmniej 13 cali,  
c) rozdzielczość – co najmniej FHD,  
d) wbudowany mikrofon, 
e) wbudowana kamera; 

12) wbudowane głośniki stereo; 
13) waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg; 
14) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych. 
 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy 
rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 
 
Producent laptopa (zestawu) powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 

 
Laptop (zestaw) powinien posiadać: 
1) certyfikat EPEAT;  
2) certyfikat CE. 
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Laptop (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta. 
Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji 
na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna 
być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy 
w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W 
przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (zestawu), wszelkie  koszty 
związane z dostarczeniem laptopa (zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być 
pokryte  przez  gwaranta  w  ramach  gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w 
przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych 
warunkach. 
 
II.3. Laptop przeglądarkowy  
 
Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien składać się z: 
1) laptopa przeglądarkowego; 
2) myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika. 

 
Laptop przeglądarkowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście: 

a) WebXPRT – co najmniej 150 punktów lub  
b) CrXPRT 2 – co najmniej 110 punktów; 

2) pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB; 
3) pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 64GB; 
4) przestrzeń wirtualna – co  najmniej  256GB,  dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie 

urządzenia; 
5) złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo); 
6) klawiatura w układzie QWERTY; 
7) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 
8) bateria; 
9) czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien 

wynosić co najmniej 360 minut; 
10) WiFi – co najmniej wersja 5; 
11) Bluetooth – co najmniej wersja 5; 
12) ekran: 

a) kolorowy wyświetlacz,  
b) przekątna – co najmniej 13 cali,  
c) rozdzielczość – co najmniej FHD,  
d) wbudowany mikrofon, 
e) wbudowana kamera; 

13) wbudowane głośniki stereo; 
14) waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg; 
15) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych. 
 
Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej, zainstalowane na pamięci wirtualnej  lub 
udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową wraz z niezbędnymi licencjami 

umożliwiającymi pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu operacyjnego; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
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5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 
 
Producent laptopa przeglądarkowego (zestawu) powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 

 
Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien posiadać: 
1) certyfikat EPEAT;  
2) certyfikat CE.  
 
Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji 
producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa 
powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości 
naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. 
W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa przeglądarkowego (zestawu), 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa przeglądarkowego (zestawu) do serwisu i z 
powrotem do użytkownika powinny być pokryte  przez  gwaranta  w  ramach  gwarancji. Wymogu 
gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę 
serwisową na co najmniej tych samych warunkach. 
 
II.4. Tablet 
 
Tablet powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) wydajność w teście: 

a) CrossMark – co najmniej 700 punktów lub 
b) Geekbench – co najmniej 2500 (Multi-core score) punktów; 

2) pamięć masowa – co najmniej 64GB; 
3) uniwersalny port komunikacyjny; 
4) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego; 
5) bateria; 
6) czas pracy tableta przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 

600 minut; 
7) WiFi – co najmniej wersja 5; 
8) Bluetooth – co najmniej wersja 4.2; 
9) ekran:  

a) kolorowy wyświetlacz,  
b) przekątna – co najmniej 10 cali,  
c) rozdzielczość – co najmniej FHD,  
d) wbudowany mikrofon, 
e) wbudowana kamera; 

10) wbudowane głośniki stereo;  
11) waga tableta wraz z baterią (bez dodatkowych akcesoriów) nie powinna przekraczać 1kg; 
12) wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny. 
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Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy 
rozpoczęciu użytkowania: 
1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową; 
2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością 

zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF; 
3) arkusz kalkulacyjny; 
4) aplikacja do tworzenia prezentacji; 
5) przeglądarka internetowa; 
6) program do obsługi poczty elektronicznej; 
7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki; 
8) narzędzia do programowania; 
9) edytor wideo; 
10) edytor dźwięku. 
Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców. 
 
Producent tableta powinien posiadać: 
1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością; 
2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem. 
 
Tablet powinien być objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis 
gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji na 
zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być 
zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w 
tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W 
przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania tableta,  wszelkie  koszty  związane z 
dostarczeniem tableta do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w 
ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku gdy szkoła lub organ 
prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach. 
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