
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 września 1992 r. Nr 71 
TREŚĆ: 

Poz.: 
ROZPO RZĄDZEN lA RADY M I N ISTRÓW: 

353 - z dnia 18 września 1992 r. w sprawie określenia rodzajów szkół i placówek, które są obowiązani 
prowadzić i nadzorować właściwi ministrowie, oraz obowiązków i uprawnień tych ministrów . 1253 

354 - z dnia 18 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na 
działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzo-
nych przez osoby prawne i fizyczne . 1254 

355 - z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych . 1256 
356 - z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe . 1256 

ROZPO RZĄDZEN lA: 

357 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania 
i finansowania warsztatów terapii zajęciowej . 1257 

358 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które 
funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważ
nieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania 
upoważnień 1259 

353 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 18 września 1992 r. 

w sprawie określenia rodzajów szkół i placówek, kt óre są obowiązani prowadzić i nadzorować właściwi 
ministrowie, oraz obowiązków i uprawnień tych ministrów. 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 
26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Poza ministrami wymienionymi wart. 25 i 28 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 
254) szkoły publiczne są obowiązani prowadzić i nadzoro
wać: 

1) szkoły zasadnicze i średnie zawodowe kształcące w za 
wodach podstawowych dla leśnictwa - Minister 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnict
wa za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, 

2) szkoły zasadnicze, średnie zawodowe i pomaturalne 
kształcące w zawodach podstawowych dla transportu 
kolejowego, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz dla 
gospodarki morskiej, w tym przetwórstwa i rybołówstwa 
morskiego - Minister Transportu i Gospodarki Mors
kiej, 

3) szkoły średnie zawodowe kształcące pracowników 
służb socjalnych - Minister Pracy i Polityki Socjalnej, 

4) szkoły średnie zawodowe kształcące techników pożar
nictwa - Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednict
wem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożar
nej. 

5) szkoły podstawowe (lub równorzędne) dla dorosłych , 
średnie ogólnokształcące, zasadnicze i ~rednie zawodo
we dla osób przebywających w zakładach karnych 
- Minister Sprawiedliwości, 

6) szkoły średnie zawodowe dla funkcjonariuszy Służby 
Więziennej - Minister Sprawiedliwości, 

7) szkoły podstawowe i zasadnicze dla osób przebywają
cych w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich - Minister Sprawiedliwości, 

8) licea wojskowe - Minister Obrony Narodowej, 

9) szkoły zasadnicze i średnie zawodowe, średnie ogólno
kształcące, a także kursy przysposobienia zawodowego 
dla osób przebywających w zakładach rehabilitacji za
wodowej inwalidów- Minister Zdrowia i Opieki Społe
cznej . 

2. W celu zapewnienia opieki wychowawczej nad 
uczniami szkół, o których mowa w ust. 1, przy szkołach mogą 
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być prowadzone internaty lub inne placówki zbiorowe
go zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę po
za miejscem stałego zamieszkania, zwane dalej "placów
kami". 

§ 2. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1, są 
finansowane z budżetu państwa w części, której dysponen
tem jest minister prowadzący te szkoły i placówki. 

§ 3. 1. Ministrowie, o których mowa w § 1, w szczegól
nośGi: 

1) w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej usta
lają w zakresie przedmiotów zawodowych ramowe 
plany nauczania, minimum programowe przedmiotów 
obowiązkowych, zestaw dopuszczonych do użytku 

szkolnego programów i podręczników szkolnych oraz 
zalecanych środków dydaktycznych, a także mogą usta
lać: 

a) organizację roku szkolnego w prowadzonych szko
łach i placówkach, 

b) warunki przyjmowania uczniów do szkół i placówek, 

c) warunki i tryb przyjmowania do szkół i placówek 
osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasady 
odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach 
i placówkach, 

2) zakładają szkoły i placówki w porozumieniu z właś
ciwym kuratorem oświaty, 

3) sprawują nadzór pedagogiczny, z wyjątkiem nadzoru 
nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, 

4) organizują doskonalenie nauczycieli przedmiotów za
wodowych, 

5) realizują inne zadania określone w odrębnych przepi
sach dotyczących : 

a) organów prowadzących szkoły, 

b) organów nadzorujących szkoły, 

c) zasad tworzenia sieci publicznych szkół ponadpod
stawowych. 

2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 w zakresie 
przedmiotów zawodowych ministrowie, o których mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 5 i 7-9, wykonują z udziałem właściwego 
kuratora oświaty lub właściwego ministra. 

§ 4. 1. W przypadku gdy w jednym obiekcie zlokalizo
wane są szkoły prowadzone przez różne organy, jednemu 
z dyrektorów tych szkół może być powierzone wykonywanie 
zadań dyrektora w odniesieniu do szkół pozostałych, na 
wniosek organów prowadzących te szkoły. 

2. Szczegółowe zasady współdziałania w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte 
pomiędzy organami prowadzącymi szkoły. 

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, powinno 
określać w szczególności: 

1) zasady finansowania, 

2) rozmiary kształcenia, 

3) zasady tworzenia stanowisk kierowniczych, 

4) udział w sprawowaniu nadzoru ped1gogicznego, 

5) udział w zapewnieniu kadr i warunków organizacyjnych 
do pełnej realizacji programów nauczania, 

6) udział w doskonaleniu nauczycieli przedmiotów zawo
dowych, 

7) czas obowiązywania porozumienia. 

§ 5. Ministrowie, o których mowa w § 1, do dnia 30 
listopada 1992 r. w porozumieniu z Ministrem Edukacji 
Narodowej ustalą wykazy prowadzonych i nadzorowanych 
szkół (wraz z występującymi w nich zawodami) i placówek 
oraz przekażą je do wiadomości właściwym kuratorom 
oświaty. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 
sierpnia 1985 r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania szkół 
oraz innych placówek poza systemem rad narodowych (Dz. 
U. Nr 43, poz. 206 i z 1990 r. Nr 4, poz. 23) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia . 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 września 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność dydaktyczną 
i opiekuńczo-wychowawczą przedszkoli oraz szkół publicznych prowadzonych przez csoby prawne i fizyczne. 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz 
z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie dotyczy przedszkoli i szkół publicz
nych nie wymienionych wart. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. 
Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254), zwanej dalej "ustawą". 


