
689

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie zakresu danych i informacji obj´tych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni
niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokoÊci op∏aty na wydatki zwiàzane z kosztami post´powania

opiniodawczego

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
— Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na utworze-
nie uczelni niepublicznej, zwany dalej „wnioskiem”,
wraz z za∏àcznikami, sk∏ada si´ do ministra w∏aÊciwe-
go do spraw szkolnictwa wy˝szego. 

2. Wniosek powinien zawieraç:

1) okreÊlenie za∏o˝yciela;

2) nazw´ uczelni;

3) okreÊlenie siedziby uczelni;

4) okreÊlenie wysokoÊci i rodzaju Êrodków majàtko-
wych, które za∏o˝yciel przeznacza na utworzenie
uczelni, wraz z zobowiàzaniem do ich przekazania
na w∏asnoÊç tworzonej uczelni;

5) okreÊlenie êróde∏ i sposobu finansowania uczelni;

6) okreÊlenie jednostek organizacyjnych uczelni oraz
kierunków studiów i poziomów kszta∏cenia, które
b´dà prowadzone przez te jednostki;

7) uzasadnienie potrzeby utworzenia uczelni;

8) informacje o zak∏adanych rozmiarach kszta∏cenia
w podziale na poszczególne kierunki i formy stu-
diów oraz poziomy kszta∏cenia; 

9) wykaz nauczycieli akademickich, którzy majà pro-
wadziç kszta∏cenie na poszczególnych kierun-
kach studiów i poziomach kszta∏cenia, w tym
wskazanie nauczycieli akademickich zaliczonych
do minimum kadrowego okreÊlonego w przepi-
sach w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niaç
jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadziç
studia na okreÊlonym kierunku i poziomie kszta∏-
cenia.

§ 2. Za∏o˝yciel do∏àcza do wniosku:

1) plany studiów dla wszystkich kierunków i form
studiów oraz poziomów kszta∏cenia, które majà
byç prowadzone na uczelni;

2) okreÊlenie sposobu organizacji studiów niestacjo-
narnych;

3) szczegó∏owe programy nauczania, wraz z treÊcia-
mi programowymi przedmiotów obj´tych plana-
mi studiów, wykazem zalecanej literatury podsta-
wowej i uzupe∏niajàcej oraz wskazaniem nauczy-
cieli akademickich prowadzàcych zaj´cia z danego
przedmiotu;

4) plany i programy praktyk zawodowych oraz doku-
menty potwierdzajàce mo˝liwoÊç ich odbycia; 

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 76, poz. 540).



5) informacj´ o nauczycielach akademickich zaliczo-
nych do minimum kadrowego, którzy b´dà zatrud-
nieni na uczelni, zawierajàcà:
a) imiona i nazwiska oraz posiadane stopnie na-

ukowe lub tytu∏ naukowy,
b) numery PESEL, a w przypadku cudzoziemców

— numery paszportów lub innych dokumen-
tów potwierdzajàcych to˝samoÊç,

c) informacje o ich dorobku naukowym i dydak-
tycznym oraz doÊwiadczeniu zawodowym, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem ostatnich pi´ciu
lat,

d) kopie dyplomów potwierdzajàcych uzyskanie
stopni naukowych lub tytu∏u naukowego,

e) wykazy ich najwa˝niejszych publikacji,
f) informacje o aktualnym zatrudnieniu, z poda-

niem wymiaru czasu pracy oraz wskazaniem
uczelni lub jednostek organizacyjnych uczelni,
w których sà zaliczeni do minimum kadrowego
okreÊlonych kierunków studiów i poziomów
kszta∏cenia,

g) informacj´ o jednostce organizacyjnej tworzo-
nej uczelni, w której majà byç zaliczeni do mini-
mum kadrowego okreÊlonego kierunku stu-
diów i poziomu kszta∏cenia;

6) dokumenty potwierdzajàce posiadanie przez za∏o-
˝yciela Êrodków majàtkowych, o których mowa
w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. —
Prawo o szkolnictwie wy˝szym, w tym zaÊwiadcze-
nie z banku o posiadaniu na nieobcià˝onym ra-
chunku Êrodków finansowych w wysokoÊci co naj-
mniej 500 000,00 z∏;

7) szczegó∏owy opis bazy materialnej i dydaktycznej
tworzonej uczelni, w tym:
a) dokumenty potwierdzajàce dysponowanie lo-

kalami przeznaczonymi na siedzib´ uczelni,
w szczególnoÊci: akty w∏asnoÊci, umowy najmu
lub dzier˝awy,

b) informacje o zapewnieniu studentom mo˝liwo-
Êci korzystania z literatury zalecanej w ramach
wyk∏adanych przedmiotów, w tym umowy do-
tyczàce udost´pnienia zasobów bibliotecznych,

c) plan utworzenia w pierwszym roku dzia∏alnoÊci
uczelni biblioteki, zawierajàcy w szczególnoÊci
wykaz zasobów bibliotecznych ze wskazaniem
rodzaju i liczby woluminów, w które b´dzie wy-
posa˝ona, oraz laboratoriów, zawierajàcy infor-
macje o ich wyposa˝eniu, je˝eli program stu-
diów wymaga ich utworzenia.

§ 3. 1. Wniosek sk∏ada si´ w trzech egzemplarzach:
jeden egzemplarz powinien zawieraç orygina∏y doku-
mentów, a pozosta∏e egzemplarze — ich kopie.

2. Wniosek powinien zawieraç dane umo˝liwiajàce
skontaktowanie si´ z za∏o˝ycielem, w tym adres do do-
r´czeƒ i numer telefonu.

§ 4. Kolejne pisma w sprawie wniosku powinny za-
wieraç sygnatur´ akt sprawy nadanà przez urzàd ob-
s∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego.

§ 5. Za∏o˝yciel uczelni niepublicznej b´dàcy cudzo-
ziemcem lub osobà prawnà majàcà siedzib´ za grani-
cà jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku dokumenty
wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski, dokonanym
przez t∏umacza przysi´g∏ego. Obowiàzek przek∏adu nie
dotyczy paszportów oraz innych dokumentów to˝sa-
moÊci sporzàdzonych alfabetem ∏aciƒskim.

§ 6. Za∏o˝yciel uczelni niepublicznej b´dàcy osobà
fizycznà jest obowiàzany przedstawiç:

1) kopie stron dowodu osobistego zawierajàcych
pe∏ne dane osobowe, numer PESEL oraz adres za-
meldowania;

2) oÊwiadczenie wspó∏ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody
na dysponowanie przez za∏o˝yciela majàtkiem
wspólnym, je˝eli majàtek przeznaczony na utwo-
rzenie uczelni pochodzi z majàtku wspólnego ma∏-
˝onków;

3) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci z Krajowego Reje-
stru Karnego;

4) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru Sàdowego
o niewpisaniu do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych;

5) zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego o niezalega-
niu z podatkami;

6) zaÊwiadczenie o braku wymagalnych zobowiàzaƒ,
wystawione przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych lub Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-
nego;

7) oÊwiadczenie o niezaleganiu z innymi ni˝ podatko-
we nale˝noÊciami wobec Skarbu Paƒstwa.

§ 7. 1. Za∏o˝yciel uczelni niepublicznej b´dàcy oso-
bà prawnà jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego,
wydany nie wczeÊniej ni˝ w okresie trzech miesi´-
cy przed datà z∏o˝enia wniosku;

2) statut lub inny akt okreÊlajàcy uprawnienia jego
organów;

3) zaÊwiadczenie z Krajowego Rejestru Sàdowego
o niewpisaniu do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych;

4) zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego o niezalega-
niu z podatkami;

5) zaÊwiadczenie o braku wymagalnych zobowiàzaƒ,
wystawione przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych; 

6) oÊwiadczenia organu uprawnionego do reprezen-
tacji:

a) o niezaleganiu z innymi ni˝ podatkowe nale˝-
noÊciami wobec Skarbu Paƒstwa,

b) o nieprowadzeniu wobec za∏o˝yciela post´po-
wania likwidacyjnego, upad∏oÊciowego lub na-
prawczego;
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7) dokumenty wymienione w § 6 pkt 3—7, odnoszà-
ce si´ do osób uprawnionych do jego reprezento-
wania.

2. Za∏o˝yciel uczelni niepublicznej b´dàcy osobà
prawnà majàcà siedzib´ za granicà jest obowiàzany
przedstawiç dokumenty potwierdzajàce jego zdolnoÊç
do czynnoÊci prawnych i zdolnoÊç sàdowà oraz doku-
menty okreÊlone w ust. 1, wydane przez odpowiednie
organy paƒstwa, na obszarze którego za∏o˝yciel ma
siedzib´.

§ 8. Uczelnia zagraniczna sk∏adajàca wniosek
o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepu-
blicznej z siedzibà na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest obowiàzana, z uwzgl´dnieniem § 5, do∏àczyç
do wniosku:

1) dokumenty potwierdzajàce jej status jako uczelni
w paƒstwie, na którego obszarze uczelnia ma swo-
jà siedzib´;

2) dokumenty potwierdzajàce prawo do prowadze-
nia kszta∏cenia na poziomie co najmniej studiów
pierwszego stopnia oraz do wydawania dokumen-
tów potwierdzajàcych uzyskanie tytu∏u zawodo-
wego;

3) dokumenty potwierdzajàce jej zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych oraz zdolnoÊç sàdowà;

4) dokumenty okreÊlajàce osoby uprawnione do re-
prezentacji oraz jej zakres;

5) statut lub inny akt regulujàcy sposób jej reprezen-
tacji;

6) zaÊwiadczenie z odpowiedniego ze wzgl´du na
siedzib´ uczelni zagranicznej urz´du o niezalega-
niu z podatkami i innymi daninami publicznymi;

7) oÊwiadczenia organu uprawnionego do reprezen-
tacji:

a) o nieposiadaniu wymagalnych zobowiàzaƒ wo-
bec skarbu paƒstwa, na którego terytorium
znajduje si´ siedziba uczelni zagranicznej,

b) o nieprowadzeniu wobec uczelni zagranicznej
post´powania likwidacyjnego, upad∏oÊciowe-
go lub naprawczego.

§ 9. Op∏ata na wydatki zwiàzane z kosztami post´-
powania opiniodawczego wynosi:

1) 1 800 z∏ za wniosek dotyczàcy pozwolenia na utwo-
rzenie uczelni oraz prowadzenia w niej jednego
kierunku studiów;

2) 500 z∏ za ka˝dy kolejny wnioskowany kierunek stu-
diów.

§ 10. 1. Op∏at´, o której mowa w § 9, wp∏aca si´ na
rachunek bankowy wskazany przez urzàd obs∏ugujàcy
ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego.

2. Dokument potwierdzajàcy dokonanie op∏aty do-
∏àcza si´ do wniosku.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w spra-
wie zakresu danych i informacji obj´tych wnioskiem
o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaƒstwowej
uczelni zawodowej (Dz. U. Nr 203, poz. 1714).

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

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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