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1155
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzàcych w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szko∏ach i placówkach
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) formy i zakres finansowego wspierania organów
prowadzàcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych
szko∏ach i placówkach realizowanego na podstawie Rzàdowego programu wspierania w latach
2007—2009 organów prowadzàcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szko∏ach i placówkach „Monitoring wizyjny w szko∏ach i placówkach”, ustanowionego uchwa∏à nr 156/2007 Rady Ministrów
z dnia 5 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie Rzàdowego
programu wspierania w latach 2007—2009 organów prowadzàcych w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szko∏ach i placówkach „Monitoring wizyjny
w szko∏ach i placówkach”;
2) sposób podzia∏u Êrodków bud˝etu paƒstwa przyznanych na realizacj´ programu, o którym mowa
w pkt 1;
3) szczegó∏owe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzàcych o udzielenie wsparcia finansowego;
4) zakres informacji, jakie powinien zawieraç wniosek organu prowadzàcego o udzielenie wsparcia
finansowego.
§ 2. 1. Organom prowadzàcym:
1) publiczne szko∏y podstawowe, gimnazja, szko∏y ponadgimnazjalne dla dzieci i m∏odzie˝y i zespo∏y
tych szkó∏ oraz szko∏y i placówki artystyczne — liczàce nie mniej ni˝ 200 uczniów lub wychowanków,
2) publiczne m∏odzie˝owe oÊrodki wychowawcze,
m∏odzie˝owe oÊrodki socjoterapii, specjalne oÊrodki szkolno-wychowawcze, specjalne oÊrodki wychowawcze, bursy oraz szko∏y przy zak∏adach poprawczych i szko∏y przy schroniskach dla nieletnich,
zwane dalej „szko∏ami i placówkami”, udziela si´
wsparcia finansowego ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

2. Wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1,
udziela si´ z przeznaczeniem na:
1) zakup i instalacj´ w szko∏ach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposa˝eniem;
2) modernizacj´ lub rozszerzenie dzia∏ajàcych w szko∏ach i placówkach urzàdzeƒ do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.
3. Przez modernizacj´ urzàdzeƒ do monitoringu
wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego, o której
mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie si´ wymian´ urzàdzeƒ,
których parametry techniczne nie odpowiadajà wymogom okreÊlonym w § 7.
§ 3. 1. Wsparcia finansowego, o którym mowa
w § 2 ust. 1, udziela si´ prowadzàcym publiczne szko∏y i placówki:
1) jednostkom samorzàdu terytorialnego,
2) osobom prawnym nieb´dàcym jednostkami samorzàdu terytorialnego,
3) osobom fizycznym,
4) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi SprawiedliwoÊci, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska
— zwanym dalej „organami prowadzàcymi”.
2. Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2
ust. 1, udziela si´ w formie:
1) dotacji dla organów prowadzàcych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3;
2) sfinansowania organom prowadzàcym, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, kosztów zakupu i instalacji
oraz modernizacji lub rozszerzenia w szko∏ach
i placówkach zestawów i urzàdzeƒ do monitoringu
wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.
§ 4. 1. Ârodki bud˝etu paƒstwa na dotacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, minister w∏aÊciwy do
spraw oÊwiaty i wychowania dzieli mi´dzy województwa na podstawie danych, o których mowa w § 8 ust. 4.
2. Ârodki bud˝etu paƒstwa na wydatki, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, minister w∏aÊciwy do spraw
oÊwiaty i wychowania dzieli mi´dzy organy prowa-
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dzàce, bioràc pod uwag´ wysokoÊci kwot okreÊlone
we wnioskach, o których mowa w § 12 ust. 3.
3. Dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, udziela si´ w wysokoÊci:
1) do 80 % kosztów zakupu i instalacji zestawów do
monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub
w wersji z dodatkowym wyposa˝eniem;
2) do 90 % kosztów modernizacji lub rozszerzenia dzia∏ajàcych w szko∏ach i placówkach urzàdzeƒ do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego.

Poz. 1155

sa˝eniem, sà w szczególnoÊci ogrodzenia zewn´trzne
terenu szko∏y lub placówki, fasada budynku szko∏y lub
placówki, bramy, furtki, ciàgi komunikacyjne wewnàtrz budynku szko∏y lub placówki, parkingi przynale˝ne do szko∏y lub placówki, boiska i miejsca przeznaczone do zabaw i gier zespo∏owych.
§ 7. 1. Do utrwalenia obrazu i dêwi´ku s∏u˝à urzàdzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego oraz odpowiednie do tych urzàdzeƒ
noÊniki informacji.
2. Instalowane w szko∏ach i placówkach urzàdzenia:

4. Pozosta∏e koszty, o których mowa w ust. 3, sà
finansowane ze Êrodków w∏asnych organów prowadzàcych.

1) wchodzàce w sk∏ad systemu rejestracji obrazu powinny spe∏niaç wymogi okreÊlone Polskà Normà
PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV;

5. Przez Êrodki w∏asne, o których mowa w ust. 4,
rozumie si´ wk∏ad finansowy oraz wk∏ad rzeczowy.

2) wchodzàce w sk∏ad systemu rejestracji dêwi´ku
powinny zapewniç mo˝liwoÊç rejestracji sygna∏u
akustycznego w paÊmie cz´stotliwoÊci od 300 do
6000 Hz przy dynamice 50 dB.

§ 5. 1. Szko∏y i placówki, które nie posiadajà urzàdzeƒ do monitoringu wizyjnego, wyposa˝a si´ w zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej.
2. W zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji
z dodatkowym wyposa˝eniem mo˝na wyposa˝yç
szko∏y i placówki, je˝eli jest to uzasadnione w szczególnoÊci liczbà uczniów lub wychowanków danej
szko∏y lub placówki, powierzchnià, jakà obejmuje teren danej szko∏y lub placówki, lub koniecznoÊcià stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania w danej szkole lub placówce.
§ 6. 1. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji
standardowej obejmuje:
1) dwie kamery umo˝liwiajàce rejestracj´ zdarzeƒ od
wewnàtrz i na zewnàtrz wejÊcia, w kolorze i rozdzielczoÊci wystarczajàcej do identyfikacji osób,
oraz urzàdzenie rejestrujàce;
2) kolorowy monitor;
3) urzàdzenia dodatkowe niezb´dne do zainstalowania zestawu.
2. Miejscami, w których instaluje si´ zestawy do
monitoringu wizyjnego w wersji standardowej, sà
wejÊcia do budynków szkó∏ i placówek.
3. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji
standardowej powinien umo˝liwiaç w∏àczenie szko∏y
lub placówki do lokalnej sieci monitoringu w danej
miejscowoÊci.
4. Zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposa˝eniem obejmuje zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej oraz dodatkowe kamery, odpowiednie pod∏àczenia i podzielnik
obrazu na monitorze.
5. Miejscami, w których instaluje si´ zestawy do
monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wypo-

3. Po utrwaleniu obrazu i dêwi´ku u˝yty w danym
dniu noÊnik powinien byç opisany i zabezpieczony
przed utratà, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
4. Szko∏a lub placówka przechowuje noÊnik, o którym mowa w ust. 3, nie krócej ni˝ 30 dni.
§ 8. 1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji, o której
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, organ prowadzàcy wyst´puje do wojewody w 2007 r. w terminie do dnia 21 wrzeÊnia, a w latach 2008 i 2009 — do dnia 20 maja.
2. We wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzàcy okreÊla:
1) liczb´ szkó∏ i placówek, które powinny zostaç wyposa˝one w zestaw do monitoringu wizyjnego
w wersji standardowej;
2) liczb´ szkó∏ i placówek, które powinny zostaç wyposa˝one w zestaw do monitoringu wizyjnego
w wersji z dodatkowym wyposa˝eniem;
3) liczb´ szkó∏ i placówek, w których dzia∏ajàce urzàdzenia do monitoringu wizyjnego lub sieç monitoringu wizyjnego wymagajà modernizacji lub rozszerzenia;
4) dane o szko∏ach i placówkach, których wniosek dotyczy, obejmujàce w szczególnoÊci: nazwy, typy i rodzaje szkó∏ i placówek, ich adresy, liczb´ oddzia∏ów
i grup wychowawczych w poszczególnych szko∏ach
i placówkach, liczb´ uczniów i wychowanków w poszczególnych szko∏ach i placówkach ze wskazaniem
liczby uczniów i wychowanków doje˝d˝ajàcych i korzystajàcych z bursy lub internatu, liczb´ pracowników poszczególnych szkó∏ i placówek, w tym pracowników nieb´dàcych nauczycielami;
5) zwi´z∏y opis najcz´Êciej wyst´pujàcych zagro˝eƒ
bezpieczeƒstwa uczniów, wychowanków i pracowników w poszczególnych szko∏ach i placówkach;
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6) zwi´z∏y opis planowanych dzia∏aƒ zwiàzanych
z wprowadzaniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szko∏ach i placówkach, wraz z kalkulacjà kosztów:

2) stopieƒ zagro˝enia bezpieczeƒstwa uczniów, wychowanków i pracowników w poszczególnych
szko∏ach i placówkach, z uwzgl´dnieniem opinii,
o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 1;

a) zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji
z dodatkowym wyposa˝eniem,

3) wskaênik efektywnoÊci planowanych dzia∏aƒ zwiàzanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego
w poszczególnych szko∏ach i placówkach stanowiàcy iloraz ca∏kowitego kosztu zakupu i instalacji oraz
modernizacji lub rozszerzenia w szko∏ach i placówkach zestawów i urzàdzeƒ do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego oraz liczby
uczniów i wychowanków w szko∏ach i placówkach,
których dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;

b) modernizacji lub rozszerzenia dzia∏ajàcych
w poszczególnych szko∏ach i placówkach urzàdzeƒ do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego;
7) wysokoÊç udzia∏u Êrodków w∏asnych w kosztach
zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposa˝eniem.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzàcy do∏àcza:
1) opini´ lokalnej jednostki policji albo stra˝y miejskiej lub stra˝y gminnej dotyczàcà zasadnoÊci planowanych dzia∏aƒ w zakresie monitoringu wizyjnego w poszczególnych szko∏ach i placówkach
wraz z uzasadnieniem oraz z uwzgl´dnieniem,
w miar´ mo˝liwoÊci, informacji o liczbie zarejestrowanych w statystykach policyjnych w okresie
ostatnich trzech lat kalendarzowych zdarzeƒ zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu, jakie mia∏y miejsce
na terenie poszczególnych szkó∏ i placówek lub
w ich bezpoÊrednim sàsiedztwie;
2) harmonogram planowanych dzia∏aƒ zwiàzanych
z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szko∏ach i placówkach.
4. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw oÊwiaty i wychowania dane o liczbie szkó∏
i placówek uwzgl´dnionych we wnioskach organów
prowadzàcych o udzielenie dotacji.
§ 9. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 8 ust. 1, ocenia zespó∏ powo∏any przez wojewod´ w 2007 r. w terminie do dnia 6 paêdziernika,
a w latach 2008 i 2009 — do dnia 30 czerwca.
2. Zespó∏ powo∏any przez wojewod´ sk∏ada si´
z co najmniej czterech osób, w tym co najmniej jednego przedstawiciela wojewody i co najmniej jednego
przedstawiciela kuratora oÊwiaty.
3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespo∏u.
4. Wniosek o zwi´kszenie bud˝etu, z podaniem klasyfikacji bud˝etowej, wojewoda przekazuje do Ministra Finansów w terminie do dnia 10 paêdziernika.
§ 10. 1. Zespó∏, o którym mowa w § 9 ust. 1, dokonuje oceny wniosków o udzielenie dotacji pod wzgl´dem formalnym, merytorycznym i finansowym,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) kompleksowoÊç planowanych dzia∏aƒ zwiàzanych
z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego w poszczególnych szko∏ach i placówkach;

4) wysokoÊç Êrodków w∏asnych organu prowadzàcego na zakup i instalacj´ zestawów do monitoringu
wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji
z dodatkowym wyposa˝eniem lub na modernizacj´, lub rozszerzenie dzia∏ajàcych w szko∏ach i placówkach urzàdzeƒ do monitoringu wizyjnego lub
sieci monitoringu wizyjnego.
2. Z przeprowadzonej oceny wniosków zespó∏ sporzàdza protokó∏ i przedk∏ada go wojewodzie.
3. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:
1) wykaz wniosków podlegajàcych ocenie;
2) wnioski rekomendowane do uwzgl´dnienia wraz
z uzasadnieniem oraz proponowanà wysokoÊcià
kwoty dotacji.
§ 11. 1. Wojewoda podejmuje decyzj´ o udzieleniu
dotacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, oraz okreÊla
jej wysokoÊç.
2. Wojewoda podaje do publicznej wiadomoÊci list´ organów prowadzàcych, którym zosta∏a udzielona
dotacja, wraz z podaniem wysokoÊci kwot dotacji.
§ 12. 1. Z wnioskiem o przyznanie Êrodków bud˝etu paƒstwa na wydatki, o których mowa w § 3 ust. 2
pkt 2, organ prowadzàcy wyst´puje do ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania.
2. Sporzàdzajàc wniosek, o którym mowa w ust. 1,
organ prowadzàcy uwzgl´dnia odpowiednio kryteria,
o których mowa w § 10 ust. 1.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ
prowadzàcy okreÊla wysokoÊç Êrodków niezb´dnych
na sfinansowanie wydatków, o których mowa w § 3
ust. 2 pkt 2; przepisy § 8 ust. 1—3 i § 9 ust. 4 stosuje
si´ odpowiednio.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

