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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podr´czników
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 pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu
podr´czników dla dzieci rozpoczynajàcych obowiàzkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
nauk´ w klasach I—III szko∏y podstawowej lub
w klasach I—III ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stopnia — Wyprawka szkolna”, ustanowionym uchwa∏à nr 152/2008 Rady Ministrów z dnia
5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rzàdowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie
zakupu podr´czników dla dzieci rozpoczynajàcych
obowiàzkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nauk´ w klasach I—III szko∏y podstawowej lub
w klasach I—III ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stopnia — Wyprawka szkolna”;
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, zwanym dalej „uczniami”, rozpoczynajàcym w roku szkolnym 2008/2009 obowiàzkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
nauk´ w klasach I—III szko∏y podstawowej lub w klasach I—III ogólnokszta∏càcej szko∏y muzycznej I stopnia, zwanych dalej „szko∏à”.
2. Pomocy udziela si´ uczniom z rodzin, w których
dochód na osob´ nie przekracza kryterium dochodowego na osob´ w rodzinie, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
3. WartoÊç pomocy nie mo˝e przekroczyç kwoty:
1) 70 z∏ — dla ucznia rozpoczynajàcego obowiàzkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
2) 130 z∏ — dla ucznia klasy I szko∏y podstawowej
oraz dla ucznia klasy I ogólnokszta∏càcej szko∏y
muzycznej I stopnia;
———————
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, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416
i Nr 145, poz. 917.

3) 150 z∏ — dla ucznia klasy II szko∏y podstawowej
oraz dla ucznia klasy II ogólnokszta∏càcej szko∏y
muzycznej I stopnia;
4) 170 z∏ — dla ucznia klasy III szko∏y podstawowej
oraz dla ucznia klasy III ogólnokszta∏càcej szko∏y
muzycznej I stopnia.
§ 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1, 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 rodziców zast´pczych.
2. Wniosek sk∏ada si´ do dyrektora szko∏y, do której
uczeƒ b´dzie ucz´szcza∏ w roku szkolnym 2008/2009.
3. Wnioski sk∏ada si´ w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, w∏aÊciwego dla siedziby szko∏y, a w przypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokszta∏càcych szkó∏ muzycznych I stopnia — ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie
o wysokoÊci dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku mo˝na do∏àczyç — zamiast zaÊwiadczenia o wysokoÊci dochodów — oÊwiadczenie o wysokoÊci dochodów.
5. W przypadku ubiegania si´ o pomoc dla ucznia,
którego rodzina korzysta ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z pomocy spo∏ecznej w formie zasi∏ku sta∏ego lub
okresowego, mo˝na przed∏o˝yç — zamiast zaÊwiadczenia o wysokoÊci dochodów — zaÊwiadczenie o korzystaniu ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych w formie zasi∏ku
sta∏ego lub okresowego.
§ 4. 1. Dyrektor szko∏y sporzàdza list´ uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa
w § 2 ust. 1, i przekazuje jà odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y.
2. W przypadku szkó∏ prowadzonych przez osoby
prawne nieb´dàce jednostkami samorzàdu terytorialnego lub przez osoby fizyczne dyrektor szko∏y przekazuje list´ uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y.
3. W przypadku ogólnokszta∏càcych szkó∏ muzycznych I stopnia dyrektor szko∏y przekazuje list´
uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
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§ 5. 1. Po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa
w § 4, odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a w przypadku uczniów ogólnokszta∏càcych szkó∏ muzycznych I stopnia — minister w∏aÊciwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
przekazuje Êrodki na dofinansowanie zakupu podr´czników na rachunek bankowy szko∏y.
2. Dyrektor szko∏y zwraca rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom, rodzicom zast´pczym) koszty
zakupu podr´czników po przed∏o˝eniu dowodu zakupu, do wysokoÊci wartoÊci pomocy, o której mowa
w § 2 ust. 3.
3. W przypadku szkó∏ prowadzonych przez osoby
prawne nieb´dàce jednostkami samorzàdu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszty zakupu podr´czników po przed∏o˝eniu dowodu zakupu, do wysokoÊci
wartoÊci pomocy, o której mowa w § 2 ust. 3, zwraca
odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent
miasta, w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y.
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4. W przypadku zakupu podr´czników dla wi´kszej
grupy uczniów koszty zakupu podr´czników sà zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zast´pczym) do wysokoÊci wartoÊci pomocy,
o której mowa w § 2 ust. 3, po przed∏o˝eniu potwierdzenia zakupu zawierajàcego w szczególnoÊci: imi´
i nazwisko ucznia, klas´, do której uczeƒ b´dzie
ucz´szcza∏, adres szko∏y, wykaz zakupionych podr´czników, kwot´ zakupu, dat´ zakupu i czytelny podpis
podmiotu dokonujàcego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujàcy zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podr´czniki.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

