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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW OSWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KULTURY I SZTUKI ' 

rz clinia 31 styoznia 1969 r. 

w sprawie zasad I warunków prowadzenia niepaństwowych szkół I innych placówek kształcenia artystycznego. 

Na podstawie art. 3u, a.rt. 37 1.1JSt. 4 i art. 39 ust. 1 usta- . 8) 
wy z din,ia 15 lia>Ca 1961 lo o -rozwoju systemu oświaty i wy
chowania (Dz. U. Nr 32, -poz. 160) mrządza się, 00 następuje: 

pismo, w którym organ do s.praw kultury właściwy ze 
względu na działalność wnioskodawcy zajmuje sta·n,owi
sko co do zgł,nsZlOll1eg,o wniosku. 

§ 1. 1. Zezwole.n;ia na prowadzenie prrzerz organirz,a,cje 
zawodowe, młod'Zieżowe, instytucje su>ołeczne' ,oraz inne or
ga1nLza'cje i instytucje, o~oby Iprawn'e Jub fi:ż)"07JIle szkół lub 
iPla:cówek kształcenia ar tystyC'zme g'o, zwanych dalej ,,:pl,a
cówk,ami", wydaje Ministeil" Kul,tury i SZJtuki. 

2. Jeżeli wn'Iosek dotyczy olwaTda nowej placówki na 
lPoostawie już Ulzyskane,g,o zezWldleni,a Minlis,tr'a Kultury 
i Sztuki, zezwolenia na otwCi!rcie udZJielają: 

1) wyd:ziały kultury prezydiów Wlojewódrz;kich [ad nar'oocLo
wych (rad narodowych miast wyłącZlonych z woje
wód'ztw), na których terenie placówloo ma być 'ot w a[ 'ta, 

2) w razie Dezpoś.rednieg,o podJpoonądk'OIwania pl,a'cówki Mi
[l,isteI'stwu Kultury i Sztuk!i - Za,rząd SZkół Artystycz-
nych. ' 
§ 2. Organizacje, 'instytucje ,0rCllZ IOs'oby prawne mogą 

prowadzić tylkio takie rodzaje placówek i w takich 5tpe,cjlal
illJościa'ch, które są zgodne zzaJcoresem i,ch dz:i'aŁa.n:i,a 'ok:J' eśl,o
nym w st,atucie Lub innychakt,ach iPf'aiwnych. 

§ 3. 1. Ubiegający się ,o zezWIolenie na ITJIrDlwad,zelnie pla
cówek s,kłada ,wni'olsek 'Uzas'adnd,ający ich cel,Q'W1ość d przy
datność społeczną. 

2. Do WIllilO~ku należy dołączyć: 
_ l) statut lub inny akt Iprawny normujący pod.stawy iStnie

lIli,a 'OIralZ zakres olZi'alani,a orogam:i:z.acji, instybucji · 1ub oso
by p.r,awnej, 

2) program ksz,talcenia artystyomeg,o 'placówek, dcJuyowi,a
dający 7lasa.ruom wymienionym wart. 1 i 2 ustawy z din.j'a 
15 lipca 1961 r. 'o rozwoju systemu 'Dświ,aty i wychowani,a 

- : (Dz. U. Nr 32, p<o:z. 160) i w I'Oiz,plorządlzeniu Rady Mi~i
sirów z dn!,a 9 cze:rwoa 1965 r. w spr'awie zasad 'orga,nil.-
2acji k~ZJt'alcen.ia i wychowania w sz:kołach i iinnych pllCl
cówk,a,ch kształcenLa artystycznego ' (Dz. U. Nr 25, poz. 
169) 'ora:z !Oilcreśl,ający: . 
a) cele, 'pl,an or'az program nauoz,ania i wychowal11ia, 
Ib) podst.awowe f.ormy d met,ody -dz:i,ałaI.IlIości dyda;ktyc'Z

!I1ej i wycbowawozej, 
c) formy oraz Zlakires opieki d świadcozeń ma.teri,aJlIlych 

dla uClZiIlliów (słuchaczy);' 

3) pr'ojekt s'bartuŁu (regul,aminu) Ipl,ac'óweik <Jikireślający: 
- ,a) chaT'aJde[·, zad'a~ia ! .prze7JnaczenJe placówek, 

b) zas'ady ,ptrzyjmoWlania kandydatów oraz warunki ko
rzystan;La rz placówek, a pon,a,dlto - jeżeli wniO!se:k do
tyczy szkół, kmsów lub ilIl!nych 'Pla'cówek szklOllą,cych 
- lZasady klasyfik,ow,ani,a d wydawania świ,adectw [za
świadczeń), 

'c) ,organirecję wewnętr'zną pl'a,cówek (zasady podziału 
na klasy, oodii'ały, kiuJrsy IQ.\lb grupy, maksymalna lioz
ba uczestników), 

d) czas ipI'acy :placówek (w ciągu iraku, tygodlnia, dnia), 
e) obowiązki oraz llJprawnie,llILa kier'O!Wuika i persa'nelu, 
f) ,0bowią7.iki i lW'f'a,wni.en,ia organizatora; 

4) szczegółowe dane o kwaliHk,alcjoach personelu pedagl(),
.gie:zneg.o; 

5) da,ne dotyczące spos\obu fin'a;ns'owani,a pl'a'cówek; 
6) da~'ę 'O proJektowanej liozbi'e i lI'oZlmieszczeniu pl'a,cćwek 

oraz ,o ich warunka,ch lokal-owych; 
7) jeżeli wn'~Qsek dotyczy zezwo!eln['a na pl"Owadize1nie 'P'o

. jedynczej placówki - również dane i dokumenty, o ktć
[ych mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-8; 

3. Minis1e[ Kultlllry i Szt'llkd lub z upoważnienia Mi
nistra dyrektor Za[zą<liu Szkół Artystyc.znych mo'ż,e za" 
żądać ,od wnf.oskodaw,cy innych dany'ch lub zwo,l'Il,ić od przed
stawlieiiia niektórych danych, 'O których mowa w us't. 2. 

§ 4. 1. Zezwolenie na prowadzenie 'PI!acówek może być 
wydane na czas o()k~eśl,ony lub nieokreśl,ony. Ważność ze,zwo
leni'a wydane'go na c.zas ,określ'ony może być n·a w,ni'osek ubie
igającego się przedłużona. 

2 . . Minister KuUury i Sztuki w wy,danym. z·ezwolendu 
wyznaozy orgalIl właśc.iwy do s,praiwowanl,a bezpośredniego 
nlClazoru nad pla,cówkami. 

3. Mionister Kultury i S7tuki może w zezw'oleniuzastrzec, 
że zezWIolenie zos,ta,n,ie oo.fn'ięte lub ,ogranicoZJo'lle do określ'o 

lIleg>o t etr Emu , a jeśli zezwole,llIie obejmuje ki jka r,od!Zlajów pla
cówek - ogwnioz1ooe d,o ,n]meś]oolIlego flodiza jiu Ipl,acówek, je
żeli prow:adzą.cy pl,ac6wki 'Ilie będzie się st,os,ował do oha
wiąiZJujących plzepi,sów i zaleceń org.anów nad.z'Orujących 
<albo jeżeH zOIstainie s,twie,rdzony 'uieod,p,o,wiedn.i p'~z.iom na:u
cZlania lub wychuwand,a, ,albo też jeśli dalsze isŁnien,ie pla
cówek !I1ie jest społe'cz:nie lub gOSjpodarc'llo u:zasadlni'olne. 

4. MLnister Kultury i Sztuki może w zezwo,le,niu 'l'astrze,e ' 
!Wydawanie wiążących pJl'a placówek pooleceń w spralWie sta
<tutów - (regulaminów), ipwgramów, iPod:ręc.rników i pomocy 
naUkowych. Mi nis,t er ffi'oż'e również ust,alić ramowy st,atut 
(regulamin) placówek i [amowy pI'Ogr'am nauc,zania , według 
Ik:tóryc h powinien byćopracoOwany stćl!tut (regulamin) i pro
gr'am nauc:zan,ia p.lacówki. 

§ 5. 1. W ze,zwo.lelniu Mi'uis,tr'a Kultlllry i SZJtuki 'l'o,sta'nie 
rzamiesz'cZione pos:tan·owienie uzależniające uruchomienie po
szczegóLnych placówek ,od zglo:dy wlaściweg'O orga,nu nad,zo-
il'ująceg'o. . 

2. W wYlpadku 'okreś~'Oinym w § 3 usL 2 ,pkt 7 udzielenie 
rl'e!zWlolenia plI',z·ez Minis,t l"a Kultlllry ri Sztuki jest równo'z,nacz
lIl,e z wyr'ażeniem' z.gody n,a uruchomienie drunej ,p!,a,cówki. 

§ 6. 1. Wni'ose:k 'o wyrażenie zg'ooy na uruchomienie 
'da,nej placówki ubie'goający s.i ę powin,ien ,por:zerl~t,a wić właści
wemu 'OtrganorwJ nadZ'Oof'llją,c'emu (§ 4 us,t, 2). 

2. Wni'osek 'P'owi:nien zawier'ać: . 
1) projekt nazwy i szczegółowe j lotkaH-zacj-i .pla,cówk.i; 
2) s!'lJcz'egóI'owy progr,am :aaucz'ania i wychowani,a; 
3) dane dlotyc:zące Ipers'onel,u: 

a) dane osobowe kieor'Qlwnik,a (dy:reMora) placówki, 
b) liczbę, kwalifikacje i ,przydział czynnośCIi nauczycieli 

i wychowawców, 
e) lok:zbę i funkcje pers,onelu :pom'ocnku~go; 

4) .p:r .zewid:zianą liczbę osób, które mają ko.rzystać z 'poIa
cówtki, ()Irez warlllIlki rekrutac ji (wiek, ,płeć, wyksrz.take
lIlie); 

S) ~ClJne dotycząoe 'pomies,zczenia (l okal'u, tereau) {)[a,z wy
Ipos,ażenia w sprzęt,urząd:zeni,a, pomoce n,auko,we i wy- . 
chowawcze;' 

6) !preliminarz budżetCliwy pla,cówki; 
7) pr'ojektowalny termin uruchomj.eniaplacówki; 
8) inne dane, których zażąda właściwy organ nad-Zlorujący. 

Do wniosku należy dołączyć ,odpis zezwoleni.a Ministra Kul
tmyi Sztuki, uzyskalnego zg·odnie z § 1 ust. 1. 

3. Zmiana na s,tan,owisku kierownika (dyrekt,oif,a) pla~ 

cówki wyrnaga zg'odyorgianu :na:d7Jorującegopla'cówkę. 
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§ 7. Decyzję w sprawie uruchomieni,a placówk,i, która 
. ma prowad-zić zawodowe ksztalcenie artystyczne, wyd.aje 'się 

1"0 z,as'ięgnięciu op1nii wyd'?Ji,alu zatrud:naenia prezy:dium wo
jewódzkiej rady nar.od,owej (rady na'r~dowej miast,a wylą

cz'oneg,o z województwa) właściwej ze względu na miejsce 
~ po)1ożenia placówki. 

§ 8. Orga.n, o k.tórym mowa w § .( ust. 2: 

1) wydaje decyzję w sprawie uruchomienia placówki (§ 5 
ust. 1); 

2) . .prowad.zi rejestr uruchomionych pla.cówekj 
3) kontroluje i ocenia dział,aln'ość placówki; 
.f} udziela pomocy w zakresie realizacji zadań dyd.aktycz

nych i wychowa,wczych; 
5). określ<l naJpóźniej na 2 miesiące przed ro.z.poczęciem 

nauki, II jeżeli vajęcia w placówce trwają bez przeJwy 
'przez c;ały WK - n.ajpóżm·iej nil 2 miesiące przed począt
kiem roku kalendarzowego, naJwyższą lic'zbęosób, które 
mogą być przyjęte na naukę; 

ti) 'ud-ziela lub odm.awia -zgody na zatrudnienie określ'0:llych 
osób na sta,nowiskach n,auczycielsJdch 1 wychowaw
czych; 

'1) wyk.oouje inne czynn'ości Zlwiązane ze sprawowaruem 
be.~pl{)Średlniego n,a,d,z'oTU nad placówkami. 

§ 9. 1. W decyzji w sprawie uruchomienIa placówki z·o
I ·tanie 7ićlsŁrzeżone, że organ, Q którym mowa w § .( ust. 2, 
może oofnąć :zgodę na ufUlchomjen>ie pl,ac6wkJi ·lub ZiMządzlĆ 
wamk.nięde placówki, jeżeli: 

1) placÓ'Wkanie poojęłoa dz,ialaln'c>ści w ciągu dwóch mie
sięcy 00 us-tall()neg'o w decYlZji telfminu jej uruchom.iell1ia 
:lub był'll nieczyn.na 'prze.z dwa miesiące bez 'usprawliedU
wiooej p.rzyczyrny; 

2) dzialaLn,ość placó<wki je.st nie·zgodna z 'Przepisami usta
wy z dmia 15 -l·~pca 1961 r. Q rozwoju systemu lQśwlaty 
i wychowan,ia; . 

3) ,poz·i,om placówki w ,z:aikiresl€ n.a'uC'lJii,n.la, wychow~lIlrta lu'b 
'Opieki! jest niezad·owi(lIający; 

-4) w -pla,cówce nie są przestrzegan.e 'obowlą:uują'ce porze,pl
IiY, za.Je·cenia organów nadnor-ujących lub posta:nowie.nia 
litatutu (regulami'Iliu) pl,acówki. 

2. Org..,:n nad.:l.O,rujący, przed powzięciem decy.zji I() Coofnię
du wydanej p.rze,z siebie z(jlody n.a U!J'uchomienie placówkd 
ktlb .o z,a,mkJliiędu placówk.i w wypadikach wymie,nj,o.nych w 
lnst. 1. może wyznaczyć 'P'wwad.zącemu placówkę od'P'owied-
111 termi,n dQ ·udziele'Ilii·a wyjoaśnień i us,unięcia s.twierd.zonych 
~hybień. 

3. W decyzji w S(prawie uruchomienia p·lacówki 71os1-a
nie również z.asrrzeiJone, że ,ar'gan naooorujący ' może z-arzą

dmić z.amknięcie pla'cówkli w wypadku, gdy przestały istndeĆ 
IlP'oIec.zllloo-go,slPodi(l.rcz.e potrzeby PIf,owi(ldzenia ta.k,iej_placówk1. 

4. OrgalI! nadZlOO'ujący ·u;st'a,li(ljąc termi.n zamklllięc'ia pla
c6v~k.i -ooowiąz'any jest w mi,aIH~ mo'Ź,n'ości zabe.zpieczyć uz.a
..adllli,onelm.teresy osób k,ocr-zystających II p li(lCówki. 

§ 10. 1. W decyzji w spra,wie uruchomienia 1P,j,acówki 
tJos,tall1:j,e :71arruie:s.zcvoll1e. posl-a,nowlen'ie, że pr·owadząc;y p,laców
lę może zamknąć placówkę wyłącznie po uzgo dndellliu ter
~inu i wanmków z wł,aśdwym org:i!Jnem nadvorującym. 

2 W razie likwida,cji ,placówkj akta uczestnik6w doty
mące p!J',zebiegu i wyników nauc:zania OIfaz pj eczęclie l~k wi
DIOWa'I1ej 'PI,acówk,i należy iprzeki(l.zać olfg'a.n,owi SiP'T·awującemu 

IlIad :n.ią be'4poś,redni nadzór (§ 4 ~st. 2). 

. § 11. Org,aniz,acje, in.sty:tucj.e ,ora'z ,osoby prafW1le i fi 
«ycrne tPfIOwadzące placówki :nostaną w zez wolen,iu Ministra 
Kultury I Sztuk:i z'ohowiązane dlo zgłooSze,n-i ,a pl acówki w cią-
19IU 2 tygodni od d.nia jej U!I'uchomien ia wlaściwemu orga no
. iwl !lJadz;c~rującemu. 

§ 12. 1. Placówk,om mogą być pnyznane uprawni,e1llie 
pdjp'Owiedll1ich placówek państ wowych .. 

2. Nadanie uprawnień, o których mowa w ust. l, może 
tn-as.tą.pić, jeżeli placówka : 

1) pr·owadz·ona je.st na 7.asadachorga,ni741cyjnych i progra
. mowych a,nalogicz.nych jak odpowiedniego typu pl.aców

Ika państwowa; 
2) osiąga wynik,! naucza.nia I · wychowania uznane p.rzez or

gan n-ad.ZJorujący za dobre I od,~ow,iadające pl()trze,bom 
P·aństwa; 

3) 'posiada dyrektora (kierownika) .oraz zespół nauczycieli 
mających: 

Ił) 'prz,e,p.i,sine k,vaJifikacje lub zez,wolenie na nauczan,i·e, 
bl zezwo'le'nie na zatrudnienie w danej placówce wyda-

ne przez wł.aściwy Qrgan nadzarujący ; 

4) .przestrzega zarządzeń właściwych or'ganów nadz,o.rują

eych. 

§ 13. UpraWlTli enia pl.acówek państwowych ~ad.aje Mi
lI'lis-te.r Kultwry i Sz'lu.ki na wnio,sek prowadzącego placówkę, 
Iprzedstawiony i z,a'Qptini,owany . przez -orga,n sprawujący be,z
p-ośrednl nadzór n:ad placówką (§ 4 ust. 2). 

§ 14. 1. Placówkom nadaje s i ę u prawnienia, Q któ-rych 
mowa w § 12, na Gas określony lub do odwolania. Decyzja 
w tej s.prawie powLnna być wyda.na w pierws7ej ' połowi e 

okresu IPTzewi.d7.:ianeg'o na naukę w d'duym r,oku s.zko:tnym. 
2. W de c YlZj i zostanie z,amieszc.zone postanowien ie, że 

uprawl[J,lenia te mogą być cofnięte, jeżeli placówk.a przestanie 
c.zyrnićzad,ość ·wymag,ani.om olkreśl'o'nym w § 12. 

§ 15. 1. Nadanie placówkom \4p'rawnd eń, o który,ch mo
Wa 'w § 1-2, powoduje u7J1an,ie wydanycQ przez nie świa
de·ctw i zaświadc.zeń 'la równ,orzędme ze świ,adectwami lub 
7Jaś"",iadczeniaml .odpowiedniej pl,~cówki państwowej. . 

2. Placówki, które uzyskały uprawn,ieni'a ok.reślone w 
!USIt. l, umie,s.zczajll na świadectwach i z,aświad,ć zeniach klau
rzulę o treśoi ustalonej przez Ministerstwo Kultury i Sz,tuki. 

~ 3. Eg~mi-ny końoowe w placó"",k,ach, Q których mowa -
w ust. 21 są prze.p!'owadzane przez państwową komisję eqza
m\:nacyjną ,powoł'aft1ą na zdsad,a.chokreślooych .prze.z Mini
stra Kultury i Sztuki, 

§ 16. 1. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowied,ni·o 
d.o zezwoleń wydtalllych na podstawi e a·rt. 39 ustawy z dnia . 
15 lipca 1961 r . Q rozwoju systemu oświa,ty i wychowan ia 
(Dz. U. Nr 32, poz. 160). 

2. Kurator·ja okręgów szkolnych s-prawujące dotychczas 
be 7<'P'oś.r edin i nadzói nad placówk.ami kształcenia a,rtystycz
Itlego 'Prow.adzącymi swoją clziałaJność na podst'awie zezwo
leń, 'o których mowa w ust. l, przekażą właściwym wyd'zialom 
kultury prezydiów wojewódzkich rad naro-d'owyrch (rad na-o 
[ ,odowych miast wyłączanych z wojewócl:ztw) dokumentację 

zwią.zaną z d'ootychczas sprawowanym n ad,z,orem. 
3. Organi,za,c1e, instytucje ora,z os oby praWlTle i fizycz

ne, które uzys.k>ały zezw'olenia na ,p.r,owa:dzenie pla,cówek l1a 
iPo.dśta.wie innych przepisów niż -określ<me w ust. 1. ffi'O'gą 

nadla·l 'PT,owadzić swoją dz'iała l.n OŚĆ , :pod waJllll1,k,iem uzyska
lil ia w t,erminie do dll1ia 31 grudnia 1969 r. zezwoleń wyd,a
lIlyc11 na podstoa·wle nokliejszeg.o z,a.rząd:zen.i a. 

§ 17. Za'rządze'n i e n'ie d,otyczy kursów, ·ognisk i innych 
placówek prowad:wnych ,prze,z Centroa!.ną Radę Związk6w 

Za wO.d,owy,ch , których głównym celem n ie je·st k.szta Icen.ie 
8 Irt )"s,tyc:zm,e w 110'zumie'Illu § 13 rozporządzenia Rady Mini
sItrów ~ dni,a 9 c.zerwca 1965 r. 

§ 18. Do niepaństwowych szkół i i'llinych placówek 
ks'ztaJcen,i,a,. a:r tystycznego IlIie mają z'asto's'owania przepisy 
zarząd:zeni.a ,Mii!lJis!tra Oświa.ty z dnia 26' Lutegto 1965 r. w spra
wie zasad i wapUi!lków p'[,owa.dze.nli,a niepaństwowych szkół 

·1 inn y ch placówek ·oświatowo-wychowa:wczych (Mo,nator PoJ-
sk i Nr 13, p oz. 48). ' 

§ 19. Zarząd-zen>ie wchoolZi w życie z dniem og~o'Sze.ni,a • 
M iJni s<lelT Oświa·ty i Szk,o.Jnictwa Wyższego: H. Jabłoński 

Minister Kultury I Sztuki: L. Motyka 
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