
Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) szkole publicznej — nale˝y przez to rozumieç
przedszkole publiczne i szko∏´ publicznà, w tym
szko∏´ filialnà, z wyjàtkiem publicznej szko∏y arty-
stycznej;

2) za∏o˝ycielu — nale˝y przez to rozumieç osob´
prawnà, z wyjàtkiem jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, oraz osob´ fizycznà ubiegajàcà si´
o udzielenie zezwolenia na za∏o˝enie szko∏y lub
placówki publicznej;

3) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty.

2. Szczegó∏owe zasady i warunki udzielania i cofa-
nia zezwolenia na za∏o˝enie publicznej szko∏y arty-
stycznej przez osob´ prawnà lub osob´ fizycznà okre-
Êlajà odr´bne przepisy.

§ 2. Za∏o˝yciel sk∏ada wniosek o udzielenie zezwo-
lenia na za∏o˝enie szko∏y lub placówki publicznej do
w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego, której
zadaniem jest prowadzenie szkó∏ lub placówek pu-
blicznych danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na za∏o˝e-
nie szko∏y lub placówki publicznej zawiera:

1) oznaczenie za∏o˝yciela szko∏y lub placówki publicz-
nej i jego siedziby, a w przypadku za∏o˝yciela b´-
dàcego osobà fizycznà — miejsca zamieszkania;

2) w przypadku osoby prawnej — wskazanie organu
uprawnionego do prowadzenia w imieniu za∏o˝y-
ciela spraw szko∏y lub placówki publicznej;

3) okreÊlenie typu szko∏y lub rodzaju placówki pu-
blicznej, daty rozpocz´cia jej dzia∏alnoÊci, przewi-
dywanej liczby uczniów (s∏uchaczy) oraz:

a) w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie za-
wodowe — zawodu lub zawodów, w jakich
szko∏a b´dzie kszta∏ciç,

b) w przypadku liceum profilowanego — profilu
lub profili kszta∏cenia ogólnozawodowego,

c) w przypadku szko∏y specjalnej — rodzaju niepe∏-
nosprawnoÊci uczniów, dla których tworzy si´
szko∏´;

4) wskazanie miejsca prowadzenia szko∏y lub pla-
cówki publicznej, wraz z informacjà o jej warun-
kach lokalowych oraz wyposa˝eniu w pomoce dy-
daktyczne i sprz´t niezb´dny do realizacji zadaƒ
statutowych.

2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na za∏o˝e-
nie szko∏y lub placówki publicznej do∏àcza si´:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
i kopi´ statutu lub innego dokumentu stanowiàce-
go podstaw´ funkcjonowania osoby prawnej,
a w przypadku osoby fizycznej — wypis z dowodu
osobistego potwierdzajàcy imi´ i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania;

2) projekt aktu za∏o˝ycielskiego szko∏y lub placówki
publicznej;

3) projekt statutu szko∏y lub placówki publicznej;

4) opinie w∏aÊciwego miejscowo komendanta powia-
towego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i paƒstwowego powiatowego inspektora sanitar-
nego o warunkach bezpieczeƒstwa i higieny w bu-
dynku, w którym b´dzie si´ mieÊciç szko∏a lub pla-
cówka publiczna, i najbli˝szym jego otoczeniu;

5) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia
w szkole lub placówce publicznej, wraz z informa-
cjà o ich kwalifikacjach;

6) zobowiàzanie do zapewnienia warunków dzia∏a-
nia szko∏y lub placówki publicznej, w tym bez-
piecznych i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki, oraz zobowiàzanie do przestrze-
gania przepisów dotyczàcych szkó∏ i placówek pu-
blicznych.

3. Dokument stanowiàcy podstaw´ funkcjonowa-
nia osoby prawnej majàcej siedzib´ za granicà, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 1, wymaga poÊwiadczenia
przez w∏aÊciwà ze wzgl´du na siedzib´ za∏o˝yciela pol-
skà placówk´ dyplomatycznà. Je˝eli dokument taki zo-
sta∏ sporzàdzony w j´zyku obcym, nale˝y go przedsta-
wiç wraz z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk
polski.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 4 marca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na za∏o˝enie szko∏y 
lub placówki publicznej przez osob´ prawnà lub osob´ fizycznà

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

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 203, poz. 1966.



§ 4. 1. Zezwolenie na za∏o˝enie szko∏y lub placów-
ki publicznej jest udzielane, je˝eli:

1) statut lub inny dokument stanowiàcy podstaw´
funkcjonowania osoby prawnej b´dàcej za∏o˝ycie-
lem przewiduje prowadzenie przez nià dzia∏alno-
Êci oÊwiatowej;

2) projekt aktu za∏o˝ycielskiego i projekt statutu szko-
∏y lub placówki publicznej sà zgodne z przepisami
ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podsta-
wie;

3) warunki lokalowe oraz wyposa˝enie szko∏y lub
placówki publicznej w pomoce dydaktyczne
i sprz´t zapewniajà realizacj´ statutowych zadaƒ
szko∏y lub placówki publicznej, w tym bezpieczne
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

4) nauczyciele posiadajà kwalifikacje wymagane do
zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej da-
nego typu lub rodzaju;

5) utworzenie szko∏y w miejscowoÊci wskazanej
przez za∏o˝yciela stanowi korzystne uzupe∏nienie
sieci szkó∏ w tej miejscowoÊci, gminie, powiecie,
województwie lub regionie;

6) w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie za-
wodowe — proponowany zawód lub zawody sà
zgodne z klasyfikacjà zawodów szkolnictwa zawo-
dowego, okreÊlonà w odr´bnych przepisach;

7) w przypadku liceum profilowanego — proponowa-
ny profil lub profile kszta∏cenia ogólnozawodowe-
go sà zgodne z profilami kszta∏cenia ogólnozawo-
dowego, okreÊlonymi w odr´bnych przepisach.

2. Zezwolenie na za∏o˝enie szko∏y lub placówki pu-
blicznej jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oÊwiaty, o której mowa w art. 58 ust. 3 usta-
wy.

§ 5. 1. Zezwolenie na za∏o˝enie szko∏y lub placów-
ki publicznej okreÊla za∏o˝yciela i jego siedzib´ lub
miejsce zamieszkania, typ szko∏y lub rodzaj placówki,
jej nazw´, adres i termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci oraz:

1) w przypadku szko∏y podstawowej i gimnazjum —
obwód szkolny, je˝eli za∏o˝yciel wystàpi∏ z wnio-
skiem o ustalenie obwodu;

2) w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie za-
wodowe — zawód lub zawody, w jakich kszta∏ci
szko∏a;

3) w przypadku liceum profilowanego — profil lub
profile kszta∏cenia ogólnozawodowego;

4) w przypadku szko∏y specjalnej — rodzaj niepe∏no-
sprawnoÊci uczniów, dla których tworzy si´ szko∏´.

2. Zezwolenie na za∏o˝enie szko∏y lub placówki pu-
blicznej wydaje si´ na czas nieokreÊlony.

§ 6. 1. Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia
na za∏o˝enie szko∏y lub placówki publicznej nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.

2. Jednostka samorzàdu terytorialnego prowadzi
rejestr wydanych zezwoleƒ.

§ 7. 1. Zezwolenie na za∏o˝enie szko∏y lub placów-
ki publicznej cofa si´ w przypadku:

1) wykreÊlenia osoby prawnej b´dàcej za∏o˝ycielem
z Krajowego Rejestru Sàdowego;

2) wykreÊlenia postanowieƒ przewidujàcych prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci oÊwiatowej ze statutu lub in-
nego dokumentu stanowiàcego podstaw´ funk-
cjonowania osoby prawnej b´dàcej za∏o˝ycielem;

3) prawomocnego orzeczenia sàdu zakazujàcego
dzia∏alnoÊci oÊwiatowej osobie fizycznej lub oso-
bie prawnej b´dàcej za∏o˝ycielem.

2. Zezwolenie na za∏o˝enie szko∏y lub placówki pu-
blicznej mo˝e byç cofni´te w przypadku:

1) nierozpocz´cia dzia∏alnoÊci przez szko∏´ lub pla-
cówk´ publicznà w ciàgu dwóch tygodni od up∏y-
wu terminu okreÊlonego w zezwoleniu;

2) przerwania dzia∏alnoÊci szko∏y lub placówki pu-
blicznej na okres d∏u˝szy ni˝ dwa miesiàce, niewy-
nikajàcy z przepisów w sprawie organizacji roku
szkolnego;

3) okreÊlonym w art. 34 ust. 3 ustawy;

4) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu
w szkole prowadzàcej kszta∏cenie zawodowe, z na-
ruszeniem art. 39 ust. 5 ustawy;

5) zmiany lub wprowadzenia nowego profilu kszta∏-
cenia ogólnozawodowego w liceum profilowa-
nym, z naruszeniem art. 39 ust. 4a ustawy.

3. Cofni´cie zezwolenia na za∏o˝enie szko∏y lub
placówki publicznej nast´puje w drodze decyzji admi-
nistracyjnej.

§ 8. 1. Do wniosków o udzielenie zezwolenia na za-
∏o˝enie szko∏y lub placówki publicznej, z∏o˝onych i nie-
rozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia, stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdze-
nia.

2. Zezwolenia na za∏o˝enie szko∏y lub placówki pu-
blicznej, wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, zachowujà swojà wa˝noÊç.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerw-
ca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na za∏o˝enie szko∏y lub pla-
cówki publicznej przez osob´ prawnà lub osob´ fizycznà
(Dz. U. Nr 116, poz. 1092), które utraci∏o moc z dniem
21 sierpnia 2003 r. na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca
2003 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).

Dziennik Ustaw Nr 46 — 2598 — Poz. 438


