
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 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) szczegó∏owe warunki udzielania pomocy dzieciom
i uczniom obj´tym Rzàdowym programem pomo-
cy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu
podr´czników dla dzieci rozpoczynajàcych roczne
przygotowanie przedszkolne lub nauk´ w klasach
I—III szko∏y podstawowej i w klasach I—III ogólno-
kszta∏càcej szko∏y muzycznej I stopnia oraz do-
finansowanie zakupu jednolitego stroju dla
uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów”, usta-
nowionym uchwa∏à nr 116/2007 Rady Ministrów
z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rzàdowego pro-
gramu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowa-
nie zakupu podr´czników dla dzieci rozpoczynajà-
cych roczne przygotowanie przedszkolne lub na-
uk´ w klasach I–III szko∏y podstawowej i w kla-
sach I—III ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej
I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego
stroju dla uczniów szkó∏ podstawowych i gimna-
zjów”;

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb post´powania w sprawie udzielania pomocy.

§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu
podr´czników jest udzielana dzieciom i uczniom, zwa-
nym dalej „uczniami”, rozpoczynajàcym w roku szkol-
nym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorga-
nizowanym w szkole podstawowej lub nauk´ w kla-
sach I—III szko∏y podstawowej i w klasach I—III ogól-
nokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stopnia, zwanych da-
lej „szko∏à”.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu jedno-
litego stroju jest udzielana uczniom szkó∏ podstawo-
wych i gimnazjów.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela si´
uczniom z rodzin, w których dochód na osob´ nie
przekracza kryterium dochodowego na osob´ w rodzi-
nie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, z póên. zm.2)). 

4. WartoÊç pomocy:

1) o której mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç kwo-
ty:

a) 70 z∏ — dla ucznia rozpoczynajàcego roczne
przygotowanie przedszkolne,

b) 130 z∏ — dla ucznia klasy I szko∏y podstawowej
oraz ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stop-
nia,

c) 150 z∏ — dla ucznia klasy II szko∏y podstawowej
oraz ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stop-
nia,

d) 170 z∏ — dla ucznia klasy III szko∏y podstawowej
oraz ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stop-
nia;

2) o której mowa w ust. 2, wynosi 50 z∏ dla ucznia.

§ 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, jest
udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych
opiekunów), rodziców zast´pczych, a tak˝e dyrektora
szko∏y, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodà przedstawiciela ustawowego lub ro-
dziców zast´pczych. 

2. Wniosek sk∏ada si´ w szkole, do której uczeƒ b´-
dzie ucz´szcza∏ w roku szkolnym 2007/2008. 

3. Wnioski sk∏ada si´ w terminie ustalonym odpo-
wiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta
miasta, w∏aÊciwego dla siedziby szko∏y, a w przypad-
ku wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa
w § 2 ust. 1, uczniom ogólnokszta∏càcych szkó∏ mu-
zycznych I stopnia — ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie
o wysokoÊci dochodów. 

5. W przypadku ubiegania si´ o pomoc dla ucznia,
którego rodzina korzysta ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z pomocy spo∏ecznej, zamiast zaÊwiadczenia o wyso-
koÊci dochodów przedk∏ada si´ zaÊwiadczenie o ko-

Dziennik Ustaw Nr 120 — 8259 — Poz. 819

819

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom 
i uczniom na zakup podr´czników i zakup jednolitego stroju 

———————
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) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179,
poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48,
poz. 320 i Nr 120, poz. 818. 



rzystaniu ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecz-
nej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku mo˝-
na do∏àczyç — zamiast zaÊwiadczenia o wysokoÊci do-
chodów — oÊwiadczenie o wysokoÊci dochodów. 

§ 4. Dyrektor szko∏y sporzàdza list´ uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa
w § 2 ust. 1 i 2, i przekazuje jà odpowiednio wójtowi
gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y, a w przypadku
ogólnokszta∏càcych szkó∏ muzycznych I stopnia — mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego.

§ 5. 1. Po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa
w § 4, odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezy-
dent miasta, a w przypadku pomocy uczniom ogólno-
kszta∏càcych szkó∏ muzycznych I stopnia — minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego, przekazuje dyrektorowi szko∏y Êrodki na dofi-
nansowanie odpowiednio zakupu podr´czników oraz
Êrodki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju.

2. Dyrektor szko∏y zwraca rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom) koszty zakupu podr´czników
po przed∏o˝eniu dowodu zakupu, do wysokoÊci warto-
Êci pomocy, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. 

3. W przypadku braku mo˝liwoÊci przed∏o˝enia do-
wodu zakupu dyrektor szko∏y zwraca rodzicom
uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu pod-
r´czników po z∏o˝eniu przez nich oÊwiadczenia o cenie
zakupionych podr´czników. 

4. Dyrektor szko∏y wyp∏aca rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom) kwot´ 50 z∏ dla ucznia, które-
mu przyznano pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2. 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2007 r.

w sprawie trybu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego na cz∏onków Krajowej Izby Odwo∏awczej,
sposobu powo∏ywania komisji kwalifikacyjnej, 

a tak˝e szczegó∏owego zakresu post´powania kwalifikacyjnego 

Na podstawie art. 176a ust. 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Prezes Rady Ministrów przeprowadza post´-
powanie kwalifikacyjne na cz∏onków Krajowej Izby
Odwo∏awczej, zwane dalej „post´powaniem kwalifika-
cyjnym”, przy pomocy komisji kwalifikacyjnej, zwanej
dalej „komisjà”. 

2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje komisj´ spo-
Êród osób wskazanych przez Prezesa Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”.
Komisja sk∏ada si´ z 7 osób.

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje komisj´ nie-
zw∏ocznie po up∏ywie terminu przyjmowania zg∏oszeƒ
kandydatów na cz∏onków Krajowej Izby Odwo∏awczej,
zwanych dalej „zg∏oszeniami”, i podaje jej sk∏ad do

publicznej wiadomoÊci, zamieszczajàc informacj´ na
stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów oraz Urz´du Zamówieƒ Publicznych, zwanego
dalej „Urz´dem”.

4. Prezes Rady Ministrów wyznacza przewodniczà-
cego komisji spoÊród cz∏onków komisji. Cz∏onkowie
komisji wybierajà ze swojego grona wiceprzewodni-
czàcego komisji, który wykonuje zadania przewodni-
czàcego komisji w przypadku jego nieobecnoÊci, oraz
sekretarza komisji.

5. Cz∏onkiem komisji nie mo˝e byç osoba:

1) kandydujàca na cz∏onka Krajowej Izby Odwo∏aw-
czej, zwanej dalej „Izbà”;

2) pozostajàca w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo we
wspólnym po˝yciu, w stosunku pokrewieƒstwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieƒstwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo zwiàzana z tytu∏u przysposobienia,
opieki lub kurateli z kandydatem na cz∏onka Izby,
zwanym dalej „kandydatem”;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.


