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3) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu ochrony
roÊlin i nasiennictwa — wojewódzki inspektor
ochrony roÊlin i nasiennictwa. 

§ 6. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego powinno zawieraç: oznaczenie
organu wydajàcego upowa˝nienie, dat´ wydania i ter-
min wa˝noÊci upowa˝nienia, podstaw´ prawnà jego
wydania, imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe upo-
wa˝nionego inspektora, numer legitymacji s∏u˝bowej,
okreÊlenie wykroczeƒ, za które inspektor jest upraw-
niony do nak∏adania grzywien w drodze mandatu kar-
nego, oraz okreÊlenie obszaru, na którym upowa˝nie-
nie jest wa˝ne, podpis organu, który je wyda∏, i piecz´ç
urz´dowà. 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja
2001 r. w sprawie wykroczeƒ, za które funkcjonariusze nie-
których organów realizujàcych zadania z zakresu rolnictwa
i rynków rolnych sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wyda-
wania upowa˝nieƒ (Dz. U. Nr 56, poz. 587), które utraci∏o
moc z dniem 17 paêdziernika 2002 r. na podstawie art. 12
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadza-
jàce Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1149).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Lesznie.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U.
Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33
i Nr 150, poz. 1239) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej
w Lesznie utworzonej na podstawie rozporzàdzenia

Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej
w Lesznie (Dz. U. Nr 55, poz. 576, z 2000 r. Nr 17,
poz. 216 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 688) dokonuje
si´ zmiany nazwy „Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawo-
dowa w Lesznie” na nazw´ „Paƒstwowa Wy˝sza
Szko∏a Zawodowa im. Jana Amosa Komeƒskiego
w Lesznie”.

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie zakresu danych i informacji obj´tych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie 
niepaƒstwowej uczelni zawodowej.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych (Dz. U.

Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4,
poz. 33 i Nr 150, poz. 1239) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Osoba fizyczna lub prawna, która zamierza
utworzyç niepaƒstwowà uczelni´ zawodowà, zwana
dalej „za∏o˝ycielem”, sk∏ada wniosek o wydanie po-

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).
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zwolenia na utworzenie niepaƒstwowej uczelni zawo-
dowej, zwanego dalej „pozwoleniem”, do ministra
w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
w trzech egzemplarzach.

§ 2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien za-
wieraç:

1) okreÊlenie za∏o˝yciela (imi´ i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania osoby fizycznej, nazwa i siedziba
osoby prawnej);

2) nazw´ uczelni zawodowej;

3) okreÊlenie siedziby uczelni zawodowej;

4) okreÊlenie Êrodków majàtkowych, które za∏o˝yciel
przeznacza na utworzenie uczelni zawodowej;

5) okreÊlenie êróde∏ i sposobu finansowania uczelni
zawodowej;

6) okreÊlenie przewidywanego systemu studiów oraz
kierunków lub kierunków i specjalnoÊci zawodo-
wych;

7) zobowiàzanie do przekazania na w∏asnoÊç tworzo-
nej uczelni zawodowej Êrodków majàtkowych,
o których mowa w pkt 4;

8) uzasadnienie wniosku wraz z koncepcjà kszta∏cenia
i bli˝szym okreÊleniem sylwetki przysz∏ego absol-
wenta;

9) informacje o zak∏adanych rozmiarach kszta∏cenia
w podziale na poszczególne systemy studiów oraz
kierunki lub kierunki i specjalnoÊci;

10) informacje o kadrze naukowo-dydaktycznej prze-
widywanej dla prowadzenia nauczania na okreÊlo-
nym kierunku lub kierunku i specjalnoÊci kszta∏ce-
nia, w tym wskazanie minimum kadrowego okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach.

§ 3. Za∏o˝yciel powinien do∏àczyç do wniosku o wy-
danie pozwolenia:

1) plany studiów oraz szczegó∏owe programy naucza-
nia przedmiotów obj´tych tymi planami, dla
wszystkich przewidywanych systemów studiów
oraz kierunków lub kierunków i specjalnoÊci, a tak-
˝e plany i programy praktyk;

2) szczegó∏owà informacj´ o nauczycielach akademic-
kich stanowiàcych minimum kadrowe, którzy b´dà
zatrudnieni w uczelni zawodowej, w tym numer
PESEL, informacje o ich dorobku naukowym, dy-
daktycznym lub doÊwiadczeniu zawodowym, o te-
macie pracy habilitacyjnej lub doktorskiej, wykaz
najwa˝niejszych publikacji, a tak˝e informacje

o dotychczasowym i aktualnym zatrudnieniu (ze
szczególnym uwzgl´dnieniem wliczenia do mini-
mum kadrowego w innych uczelniach), z poda-
niem wymiaru czasu pracy, wraz z zobowiàzaniami
do podj´cia przez te osoby pracy w tworzonej
uczelni zawodowej;

3) wiarygodne dokumenty potwierdzajàce posiadanie
przez za∏o˝yciela Êrodków majàtkowych, o których
mowa w § 2 pkt 4;

4) szczegó∏owy opis bazy materialnej i dydaktycznej
tworzonej uczelni zawodowej (np. akty w∏asnoÊci,
umowy najmu lub dzier˝awy), w tym informacje
o zapewnieniu studentom mo˝liwoÊci korzystania
z literatury zalecanej w ramach wyk∏adanych
przedmiotów oraz wiarygodny plan utworzenia
biblioteki w pierwszym roku dzia∏alnoÊci uczelni,
dla potwierdzenia mo˝liwoÊci zapewnienia wa-
runków prawid∏owej realizacji celów uczelni za-
wodowej;

5) projekt statutu uczelni.

§ 4. Do wniosku o wydanie pozwolenia osoba
prawna powinna do∏àczyç wyciàg z rejestru lub inny
w∏aÊciwy dokument okreÊlajàcy rodzaj, zakres dzia∏al-
noÊci i organy upowa˝nione do wyst´powania w imie-
niu za∏o˝yciela, a osoba fizyczna — kserokopie trzech
pierwszych stron dowodu osobistego lub wypis z do-
wodu osobistego.

§ 5. Za∏o˝yciel b´dàcy zagranicznà osobà prawnà
lub fizycznà zobowiàzany jest do przed∏o˝enia stosow-
nych dokumentów wraz z przek∏adem na j´zyk polski.
Obowiàzek przek∏adu nie dotyczy paszportów oraz in-
nych dokumentów to˝samoÊci sporzàdzonych alfabe-
tem ∏aciƒskim.

§ 6. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowied-
nio w przypadku ubiegania si´ przez za∏o˝yciela
o zmian´ pozwolenia.

§ 7. Do wniosków o wydanie pozwolenia z∏o˝onych
i nierozpoznanych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu
danych i informacji obj´tych wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia na utworzenie niepaƒstwowej uczelni zawo-
dowej (Dz. U. Nr 13, poz. 58).

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka


