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Rozdział I. Beneficjenci dotacji 
oświatowych – zakładanie szkół i placówek 
publicznych i niepublicznych

1. Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w ramach 
ustawy o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty ustala krąg przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół 
i placówek oświatowych publicznych – prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby praw-
ne, inne niż JST – oraz niepublicznych, którym przyznaje prawo do otrzymania dotacji 
z budżetów właściwych JST. Po stronie samorządowej zaś przewiduje obowiązek udzie-
lania dotacji takim szkołom, przedszkolom czy placówkom, które są prowadzone przez 
poszczególne JST. Dodatkowo OświatU wprowadza prawo dotowania przez samorząd 
terytorialny niektórych placówek oświatowych – innych niż te, których dotowanie jest 
obowiązkiem jednostek samorządowych. 

Gmina ma obowiązek dotować publiczne (inne niż samorządowe) i niepubliczne:
1)  przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi;
2)  przedszkola specjalne;
3)  inne formy wychowania przedszkolnego: 

a)  punkty przedszkolne,
b)  zespoły wychowania przedszkolnego;

4)  oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; 
5)  szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem 

szkół i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach kar-
nych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Powiat ma obowiązek dotować publiczne (inne niż samorządowe) i niepubliczne:
1)  szkoły podstawowe specjalne;
2)  gimnazja specjalne;
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3)  szkoły ponadgimnazjalne, w tym z oddziałami integracyjnymi;
4)  szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego;
5)  placówki oświatowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 OświatU, czyli:

a)  młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
b)  młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
c)  specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
d)  specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowa-

nia specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
e)  ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu 

głębokim, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6) placówki oświatowe, o których mowa w art. 2 pkt 7 OświatU, zapewniające opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamiesz-
kania, czyli:
a)  bursy, 
b)  domy wczasów dziecięcych

 – z wyjątkiem szkół o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

W odniesieniu do szkół niepublicznych obowiązek ich dotowania dotyczy wyłącznie 
takich, które posiadają uprawnienia szkół publicznych. Szkoły podstawowe i gimnazja 
mogą funkcjonować wyłącznie jako posiadające uprawnienia szkół publicznych, na-
tomiast szkoły ponadgimnazjalne nie muszą posiadać uprawnień szkół publicznych, 
jednakże ich brak skutkuje konsekwencją braku ustawowego prawa do otrzymania 
dotacji oświatowej.

Ważne

Samorząd województwa ma obowiązek dotować publiczne i niepubliczne (inne niż samorzą-
dowe) szkoły – takie jak są przypisane powiatowi – ale o znaczeniu regionalnym i ponadre-
gionalnym.

 

W obecnym stanie prawnym przepisy dotyczące dotowania publicznych szkół arty-
stycznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne ograniczają się jedynie do kilku 
ustępów (art. 80 ust. 5, 6 i 6a i art. 90 ust. 4a–4g OświatU). A także do zawartej delegacji 
dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do określenia w drodze 
rozporządzenia, trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli pra-
widłowości ich pobrania i wykorzystywania. Ustalenia pokontrolne NIK wskazane w in-
formacji „Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami” 
(kontrola LLU-4101-003/2014, Nr ewid. 190/2014/P/14/089/LLU) stanowiły podstawę 
wprowadzonych od 1.1.2017 r. zmian w przepisach dotyczących udzielania dotacji szko-
łom artystycznym. Nowo dodane bądź zmodyfikowane od 1.1.2017 r. ust. 5a–5d art. 80 
i odpowiednio art. 90 ust. 4b–4cb OświatU doprecyzowują dotychczasowe nieścisłości. 
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W wyniku tych zmian dotację otrzymają również internaty działające w szkołach arty-
stycznych. Doprecyzowano również, że szkoły artystyczne, przekazane w trybie przepisów 
art. 5 ust. 5g OświatU do prowadzenia osobie fizycznej bądź prawnej niezaliczanej do 
sektora finansów publicznych, otrzymują dotację z budżetu JST w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. Do dotacji 
dla szkół artystycznych, przekazanych w trybie art. 5 ust. 5g OświatU, a także dla interna-
tów w szkołach artystycznych, zastosowanie mają również zasady przekazywania dotacji, 
dotyczące ich wydatkowania oraz dotyczące kontroli. Dodatkowo w pozostałych szkołach 
odpowiednie zastosowanie mają zapisy OświatU dotyczące absolwentów. 

Wskazane jest wyraźne stwierdzenie, iż beneficjentem dotacji jest szkoła, przedszkole 
lub placówka, a nie ich organy prowadzące. W ZmOświatU16(2), która wejdzie w ży-
cie 1.1.2017 r., wskazano nie tylko same podmioty określone odpowiednio w art. 2 i 9 
OświatU, lecz także upodmiotowiono oddziały, programy oraz samych uczniów, którzy 
uprawnieni są do otrzymania dotacji. W wyniku tych zmian ustawodawca wyraźnie 
wskazał, iż dotacja będzie mogła być wypłacana jednemu beneficjentowi z kilku tytułów. 
Od 1.1.2017 r. dotacja przysługiwać będzie na:
 1) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, zorganizowanym w:

a)  przedszkolu, 
b)  innej formie wychowania przedszkolnego, 
c)  szkole podstawowej, 
d)  ośrodku młodzieżowym, 
e)  ośrodku wychowawczym, 
f)  młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 
g)  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz 
h)  specjalnym ośrodku wychowawczym (art. 80 ust. 2c, art. 90 ust. 1a OświatU);

 2) przedszkola niebędące przedszkolem specjalnym (art. 80 ust. 2 i art. 90 ust. 1b, 2b, 
OświatU);

 3) szkoły podstawowe, niebędące szkołą podstawową specjalną, w której zorganizo-
wano oddział przedszkolny (art. 80 ust. 2da, art. 90 ust. 1ba, 2ae OświatU);

 4) przedszkola specjalne (art. 80 ust. 2aa, art. 90 ust. 2ca OświatU);
 5) szkoły podstawowe specjalne (art. 90 ust. 2ec OświatU); 
 6) szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny i nauki (art. 80 ust. 3 i art. 90 

ust. 2a OświatU);
 7) szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny i nauki (art. 80 ust. 3ae 

i art. 90 ust. 3 OświatU);
 8) prowadzone placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 OświatU (art. 80 ust. 3a 

i art. 90 ust. 3a OświatU);
 9) domy wczasów dziecięcych (art. 80 ust. 3aa i art. 90 ust. 3aa OświatU);
10) przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gim-

nazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 
ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 OświatU, które prowadzą zajęcia rewalida-
cyjno-wychowawcze (art. 80 ust. 3ac i art. 90 ust. 3ac OświatU);

11) internaty (art. 80 ust. 3ad i art. 90 ust. 3ad OświatU).
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Zgodnie z art. 80 i 90 OświatU szkoły, przedszkola i placówki otrzymują dotację na 
każdego ucznia lub wychowanka, która przekazywana jest na rachunek bankowy 
tych jednostek. Nieco inną konstrukcję prawną przewiduje art. 80 ust. 2b i art. 90 
ust. 1c i 2d OświatU w stosunku do innych form wychowania przedszkolnego. Otóż 
w ich przypadku dotacja przysługuje osobom prowadzącym, jednakże analogicznie 
jak przy innych jednostkach oświatowych – na każdego ucznia. Co oznacza, że osoba 
prowadząca w efekcie nie może być beneficjentem dotacji, tylko uczeń prowadzonego 
przez nią punktu lub zespołu. Ustępy 3c art. 80 i 90 OświatU nakazują przekazywanie 
dotacji na rachunek bankowy szkoły lub placówki (a nie organu prowadzącego) i nie 
ma tam odrębnej regulacji w zakresie innych form wychowania przedszkolnego, a więc 
i dla nich dotacje przekazujemy na rachunek bankowy innej formy. Od 1.1.2014 r., na 
skutek nowelizacji z 13.6.2013 r., dotację można przekazywać na rachunek bankowy 
zespołu szkół lub placówek.

Ustawa o systemie oświaty przypisuje JST, zwłaszcza powiatom, katalog podmiotów, 
które mogą prowadzić jako własne – szerszy od katalogu prywatnych jednostek oświa-
towych, które mają obowiązek lub prawo dotować. Właśnie w zakresie prawa przepisy 
art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b OświatU dają powiatowi możliwość przyznania dotacji 
szkołom i placówkom innym niż ww. 

Prawo dotowania dotyczy:
1)  publicznych placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 3–4 i 10 OświatU, 

czyli:
a)  placówek oświatowo-wychowawczych, takich jak: 

–  pałace młodzieży,
–  młodzieżowe domy kultury,
–  międzyszkolne ośrodki sportowe,
–  ogniska pracy pozaszkolnej,
–  ogrody jordanowskie,
–  pozaszkolne placówki specjalistyczne;

b)  szkolnych schronisk młodzieżowych całorocznych i sezonowych,
c)  placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrod-

ków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
d)  ognisk artystycznych,
e)  poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,
f)  bibliotek pedagogicznych;

2) niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych nieposiadających uprawnień szkół 
publicznych oraz niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–4 i 10 
OświatU, czyli:
a)  placówek oświatowo-wychowawczych i szkolnych schronisk młodzieżowych 

– wymienionych w punkcie 1 lit. a) i b),
b)  poradni psychologiczno-pedagogicznych,
c)  bibliotek pedagogicznych. 
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2. Zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie...

Decyzję o fakultatywnym dotowaniu powyżej wymienionych prywatnych jednostek 
oświatowych podejmuje rada powiatu w formie uchwały1 oraz określa tryb udzielania 
dotacji, tryb i sposób jej rozliczania oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości wykorzy-
stania dotacji oświatowych na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 OświatU. 

Jednostki sektora finansów publicznych, a w tym ministrowie i JST, mają kompetencje 
do działania i przeznaczania środków finansowych na te działania jedynie w zakresie 
ściśle wyznaczonym przez przepisy ustaw materialnego prawa administracyjnego. 
Zasada ta wynika m.in. z art. 44 ust. 2 FinPubU i oznacza, że JST mogą dotować pry-
watną oświatę – zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym – jedynie na 
zasadach określonych w OświatU. Obecnie zakres dotowania (co do beneficjentów i kwot 
dotacji) nie może być mniejszy ani większy, niż wyznacza to OświatU – nawet gdyby 
JST chciała przyznać dotację innej, niż powyżej wymienione, jednostce oświatowej 
lub w kwocie wyższej niż wynika to z OświatU – to nie ma takiego prawa. Nie może też 
owego prawa ograniczać tylko do niektórych szkół, jakie ma obowiązek dotować, lub 
zaniżać kwoty dotacji – stanowi to bowiem naruszenie prawa materialnego i dyscypliny 
finansów publicznych. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie od 1.1.2017 r., gdyż w wyniku 
ZmOświatU16(2) dodano ust. 10 zarówno w art. 80, jak i w art. 90 OświatU. Oznacza to, 
że JST będzie mogła udzielić dotacji w wyższej wysokości niż wynikająca z OświatU, z tą 
różnicą, iż dotacja na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach niepublicz-
nych nie będzie mogła być wyższa niż wynikająca z przepisów OświatU. Taką możliwość 
ustawodawca zarezerwował jedynie dla szkół o statusie publicznym. 

Wszystkie wymienione powyżej szkoły, przedszkola (w tym inne formy wychowania 
przedszkolnego) oraz placówki oświatowe, nieprowadzone przez JST lub organy ad-
ministracji państwowej, mogą być zakładane i prowadzone przez osoby prawne (niesa-
morządowe) i osoby fizyczne jako jednostki publiczne lub niepubliczne. Osoby prawne 
i fizyczne są dla nich organami prowadzącymi – w rozumieniu OświatU. Jednostki orga-
nizacyjne niemające osobowości prawnej nie mają prawa do zakładania i prowadzenia 
tego typu instytucji oświatowych.

2. Zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia 
na założenie publicznych podmiotów oświatowych
Przedszkola, szkoły i placówki polskiego systemu oświaty mogą funkcjonować jako 
podmioty publiczne lub niepubliczne. 

Publiczność danego podmiotu nie zależy wyłącznie od tego, jaki podmiot prawa je 
prowadzi. Oczywiście organy administracji publicznej mogą prowadzić wyłącznie szkoły 
(przedszkola i placówki) o charakterze publicznym, jednakże ustawodawca przewidział 
również prawo innych podmiotów do prowadzenia publicznych instytucji oświatowych. 
O definicji publiczności w oświacie rozstrzygają art. 6 i art. 7 ust. 1 OświatU.

1 Uchwała dla fakultatywnie dotowanych jednostek jest identyczna jak dla jednostek dotowanych obowiązko-
wo – dodatkowej uchwały rada powiatu nie podejmuje.
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Artykuł 6 OświatU wskazuje cechy, jakie muszą charakteryzować publiczne przedszkole, 
i warunki, które musi ono spełniać. Z punktu widzenia ustawodawcy ważne jest, aby 
w każdym przedszkolu publicznym dziecko miało zagwarantowaną taką samą ofertę 
umożliwiającą mu dobry start w szkole oraz taki poziom umiejętności i wiedzy, by była 
możliwa dobra nauka w klasie I i wyższych. Takim gwarantem jest stworzenie standar-
dów pracy przedszkola, dotyczących m.in. godzin pracy, wiadomości i umiejętności ko-
niecznych do przyswojenia przez dziecko, kwalifikacji nauczycieli oraz dostępu dzieci do 
placówek wychowania przedszkolnego. Wypełnianie tych standardów jest sprawdzane 
w trybie nadzoru pedagogicznego. 

Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1)  realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę progra-

mową wychowania przedszkolnego,
2)  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez 

organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
3)  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
4)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Na podstawie art. 6 ust. 4 OświatU zasady te mają zastosowanie również do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Publiczna forma wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania 
przedszkolnego) posiada takie same cechy jak przedszkole, z tą różnicą, że jedynie re-
alizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 
wychowania przedszkolnego oraz przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. Zapewnia ona bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony 
w InneFormyPrzedszkR, gdzie zgodnie z § 7 minimalny dzienny wymiar godzin zajęć 
świadczonych w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki wynosi 3 godziny, 
a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:
1) w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci – 12 godzin,
2) w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci – 16 godzin,
3) w grupie liczącej od 17 do 20 dzieci – 20 godzin,
4)  w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci – 25 godzin.

Publiczną szkołą jest natomiast szkoła, która:
1)  zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1a OświatU2;

2 W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku 
szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona 
osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie 
do prowadzenia danych zajęć.
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3. Założenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki...

4)  realizuje: 
a)  programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również 
podstawę programową kształcenia w zawodach, 

b)  ramowy plan nauczania; 
5)  realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowa-

dzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b OświatU.

Założenie i prowadzenie publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkol-
nego czy publicznej szkoły przez osobę fizyczną bądź prawną pociąga za sobą określone 
obowiązki zapewnienia powszechnej dostępności do szkoły i stosowania zasad naboru 
określonych w rozdziale 2a OświatU, a także braku opłat za pobieraną naukę. 

3. Założenie przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły i placówki publicznej przez osobę 
fizyczną i prawną niezaliczaną do sektora finansów 
publicznych
3.1. Uwagi ogólne 
Utworzenie przez osobę fizyczną bądź prawną, niezaliczaną do sektora finansów, pu-
blicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki oświatowej wymaga 
zezwolenia właściwego organu JST, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placó-
wek publicznych danego typu – zgodnie z art. 58 ust. 3 OświatU, a w przypadku szkół 
artystycznych – zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

Gmina ma obowiązek prowadzić, a wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje zezwole-
nie na prowadzenie:
1)  przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,
2)  przedszkola specjalnego,
3)  innych form wychowania przedszkolnego,
4)  szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi.

Powiat ma obowiązek prowadzić, a starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie:
1)  szkół podstawowych specjalnych,
2)  gimnazjów specjalnych,
3)  szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
4)  szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
5)  placówek wymienionych w art. 2 pkt 3–5 i 7 OświatU.
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Województwo samorządowe ma obowiązek prowadzić, a marszałek województwa wyda-
je zezwolenie na prowadzenie:
1)  zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
2)  bibliotek pedagogicznych,
3)  kolegiów pracowników służb społecznych,
4)  szkół i placówek, prowadzenie których OświatU przypisuje powiatowi, ale o znacze-

niu regionalnym lub ponadregionalnym.

Szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół ar-
tystycznych, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, oraz 
placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, prowadzi i wydaje zezwolenia 
na ich utworzenie, przez inne niż samorządowe osoby prawne i osoby fizyczne, minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ważne

W wyniku ZmOświatU16(1) od 23.1.2016 r. JST może wydać zezwolenie na założenie szkoły 
i placówki tylko wówczas, gdy wnioskodawca przedłoży pozytywną opinię kuratora oświaty. 
Powyższy warunek dotyczy również szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z projektem aktu założycielskiego 
i statutu do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie 
szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą wójta, burmistrza lub 
prezydenta. Wniosek powinien zawierać również dane niezbędne do wpisania szkoły lub 
placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 58 ust. 5 OświatU poszczególni ministrowie określili 
szczegółowe zasady i warunki udzielania oraz cofania zezwolenia na założenie szkoły 
lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkół publicznych przez osoby prawne 
i fizyczne sprzyjało poprawie warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało 
sieć szkół publicznych na danym terenie. Owe zasady i warunki zostały określone 
w ZezwolSzkolR i ZezwolSzkolArtystR. 

Powyższe akty prawne nie wypełniają w chwili obecnej warunku wskazanego 
w OświatU, gdyż warunki utworzenia szkoły lub placówki publicznej nie gwarantują 
samorządom możliwości odmowy uruchomienia tego typu szkół i placówek, choćby 
w sytuacji braku środków w planie finansowym JST na ten cel, a także w sytuacji potrze-
by szkoły takiego typu, np. szkoły dla dorosłych, kształcącej w określonym zawodzie. 
Fakt, że nie są to decyzje uznaniowe JST, potwierdziła również ustalona linia orzecznicza 
sądów administracyjnych. 

Zgodnie z § 3 ZezwolSzkolR wniosek o udzielnie zezwolenia na założenie szkoły lub 
placówki publicznej zawiera:
1)  oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku 

założyciela będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania;
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2)  w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia 
w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;

3)  określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działal-
ności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
a)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawodu lub zawodów, 

w jakich szkoła będzie kształcić,
b)  w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawo-

dowego3,
c)  w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla któ-

rych tworzy się szkołę;
4)  wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej wraz z informacją 

o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie-
zbędny do realizacji zadań statutowych;

5)  dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej4.

Do wniosku dołącza się: 
1)  aktualny odpis z KRS i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę 

funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu 
osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania5; w przypadku 
osoby prawnej mającej siedzibę za granicą dokument ten wymaga poświadczenia 
przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną; 
jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić 
wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, a w przypadku osoby 
fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania;

2)  projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
3)  projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
4)  opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach 
bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placów-
ka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;

5)  wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej 
wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

3 Przepis w tym punkcie jest już nieaktualny, gdyż OświatU zniosła możliwość założenia tego typu szkoły 
– liceum profilowanego.
4 Wymóg ten wynika wprost z art. 58 ust. 4 OświatU.
5 W wyniku nowelizacji DowodyU od 1.3.2015 r. adres miejsca zameldowania zamieszczony w „starym” do-
wodzie osobistym nie potwierdza adresu miejsca zameldowania (art. 89 ust. 1 DowodyU), co więcej – w no-
wym dowodzie osobistym nie musi go być wcale. Powyższa sytuacja może prowadzić do sytuacji, gdy urzęd-
nik dokonujący wydania zezwolenia nie będzie w stanie zweryfikować poprawności danych wskazanych we 
wniosku. Zasadnym wydaje się zatem, aby osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia do wniosku załączyła 
zaświadczenie o adresie zamieszkania. 
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6) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, 
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobo-
wiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Przepisy ZezwolSzkolR nie wskazują, że do wniosku załączana jest pozytywna opinia 
kuratora oświaty, niemniej z uwagi na fakt, że z art. 58 OświatU wynika, iż zezwolenie na 
założenie szkoły lub placówki może być wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 
oświaty, wydaje się racjonalne, że taka opinia powinna być załączona. Jeżeli opinia taka 
nie została załączona przez wnioskodawcę, JST może wystąpić do właściwego kuratora 
oświaty, a toczące się postępowanie zawiesić na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA.

Wydanie zezwolenia bez pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty skutkować 
może wznowieniem postępowania zakończonego decyzją ostateczną z art. 145 § 1 
pkt 6 KPA bądź postępowaniem o stwierdzenie nieważności takiej decyzji na podstawie 
art. 156 § 1 pkt 2 KPA. 

……………………………..
(miejscowość, data) 

………………………………………
(wnioskodawca – nazwa i adres)

Prezydent …………………

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej

Na podstawie art.  58 ust.  3 i  4 ustawy z  7 września 1991  r. o  systemie oświa-
ty (t.j.  Dz.U. z  2016  r. poz.  1943) oraz rozporządzenia wykonawczego przed-
kładam wniosek o  udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej  
…………………………………………………………………………………………………………

 (należy wpisać nazwę szkoły)
1. Założyciel szkoły i jego siedziba: ……………………………………………………………
2. Osoba uprawniona do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły: …………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Typ szkoły: ………………………………………………………………………………………….
4. Data rozpoczęcia działalności szkoły:  …………………………………………………………..
5. Przewidywana liczba uczniów:  ……………………………………………………………………
6. Miejsce prowadzenia szkoły:  ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy, w przypadku osoby prawnej zgodnie  

z zasadą reprezentacji wynikającą z KRS)
W załączeniu:
1. Odpis z KRS założyciela.
2. Kopia dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej).
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 3. Kopia statutu założyciela szkoły.
 4. Projekt aktu założycielskiego szkoły.
 5. Projekt statutu szkoły.
 6. Pozytywna opinia właściwego kuratora oświaty.
 7. Opinia właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

oraz opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpie-
czeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła i najbliższym jego 
otoczeniu.

 8. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia szkole wraz z  informacją o  ich 
kwalifikacjach.

 9. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, 
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobo-
wiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

10. Informacja o  warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w  pomoce dydaktyczne 
i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych szkoły.

Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za gra-
nicą, o którym mowa w punkcie 1, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu 
na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został 
sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłuma-
czeniem na język polski.

W przypadku wniosku o zgodę na założenie punktów przedszkolnych i zespołów 
wychowania przedszkolnego zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji 
wychowania przedszkolnego. Natomiast podjęcie przez osobę prawną inną niż gmina 
lub osobę fizyczną, która prowadzi już publiczne przedszkole lub publiczną szkołę 
podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach, 
wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły podsta-
wowej. Przepisy art. 58 ust. 3–5 i art. 59 OświatU stosuje się odpowiednio, z tym że do 
wniosku o zmianę zezwolenia – analogicznie jak przy wniosku o utworzenie – zamiast 
projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma 
być realizowane w danej formie.

Zgodnie z § 5 InneFormyPrzedszkR organizacja określa: 
1)  nazwę, miejsce prowadzenia, cele i zadania punktu lub zespołu oraz sposób ich 

realizacji,
2)  dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie lub zespole nauczania, wy-

chowania i opieki, a w przypadku publicznego punktu lub zespołu również dzienny 
wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

3)  w przypadku zespołu – dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia,
4)  warunki przyjmowania i skreślania dzieci na zajęcia w punkcie lub zespole,
5)  prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu,
6)  sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć,
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 7) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców 
(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku 
pełne bezpieczeństwo,

 8) warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, 
wychowania i opieki,

 9) terminy przerw w pracy punktu lub zespołu,
10) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole.

3.2. Statut i akt założycielski
Założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze aktu założycielskiego. 
Zawiera on podstawowe dane szkoły lub placówki oświatowej:
1)  typ szkoły – wskazany w art. 2 i 9 OświatU,
2)  nazwę szkoły lub placówki publicznej, która określana jest poniżej – nazwa określona 

w akcie założycielskim musi być zgodna ze statutem szkoły,
3)  siedzibę szkoły lub placówki oświatowej – akt założycielski zawiera konkretny adres 

szkoły lub placówki oświatowej
– a także obwód szkoły, w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich 
części), należących do jej obwodu, w przypadku szkoły, w której realizowany jest obowią-
zek szkolny (szkoła podstawowa, gimnazjum). Jednakże dla niesamorządowej publicznej 
szkoły podstawowej i niesamorządowego gimnazjum nie musi być ustalony obwód. Może to 
jednak nastąpić na wniosek i w uzgodnieniu z organami prowadzącymi te szkoły.

Zapisy statutu muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Osoby zakładające pu-
bliczne szkoły czy inne jednostki oświatowe oraz pracownicy urzędów gmin, starostw 
powiatowych, dokonujący analizy wniosku i jego załączników, powinni dokładnie znać 
wymaganą „zawartość” statutu. Ci pierwsi dla jego zredagowania, a drudzy dla oceny 
prawidłowości projektu statutu przy rozpatrywaniu wniosku. W tym celu pomocna 
będzie znajomość art. 60 ust. 1 OświatU i wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 OświatU 
rozporządzeń w sprawie ramowych statutów szkół i placówek publicznych. Statut szkoły 
lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:
1)  nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
2)  osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
3)  organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
4)  organizację szkoły lub placówki,
5)  prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, 

w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
6)  zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – z tym że statut powinien 

uwzględniać warunki rekrutacji określone w rozdziale 2a OświatU.

Nazwa i typ szkoły – podane w statucie – powinny być zgodne z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szko-
ły czy placówki publicznej. W statucie powinien być też określony poziom kształcenia 
zgodnie z art. 9 OświatU. W dokumencie tym należy również wskazać:
1)  osobę prowadzącą (fizyczną lub prawną), a także jej zadania,
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2)  sposób organizacji szkoły lub placówki, a więc godziny i zasady funkcjonowania 
oraz inne specyficzne zasady działania, np. czas realizacji podstawy programowej 
w przedszkolu i zajęć dodatkowych.

Statut powinien określać również prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły 
lub placówki, w tym przesłanki skreśleń z listy uczniów. Powinny być w nim unormo-
wane warunki przyjęcia do szkoły, tj. określenie wymaganych dokumentów, terminy 
rekrutacji, inne dodatkowe wymagania, np. rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym itp.
Wnioskodawcy, tworzący publiczne szkoły i placówki oświatowe, przy określaniu pro-
jektu statutu (a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego – organizacji) 
swoich jednostek powinni się kierować zapisami zawartymi w załącznikach do nw. 
rozporządzeń:
1)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.5.2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 
ze zm.);

2)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.3.2005 r. w sprawie ramo-
wych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466);

3)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.8.2010 r. w sprawie rodzajów 
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 
tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.);

4)  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.11.2014 r. w spra-
wie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1646);

5)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 13.6.2003 r. w sprawie 
ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego 
ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum 
kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1226);

6)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11.12.2002 r. w sprawie ra-
mowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869 ze zm.).

3.3. Wymagania techniczno-budowlane dla lokalu 
przedszkolnego lub szkolnego 
Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, powinien 
znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w prze-
pisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla 
kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy 
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie 
określonym w tych przepisach. W InneFormyPrzedszkR dopuszczono prowadzenie 
zajęć w ramach punktu lub zespołu w innym lokalu znajdującym się w budynku lub jego 
części, jeżeli lokal ten:
1) będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;
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2) znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprze-
strzeniających ognia;

3) posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyj-
ściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny 
bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;

4) został wyposażony w:
a) co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wypo-

sażenia i wystroju wnętrz,
b) gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

Ponadto lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, 
musi spełniać poniższe warunki:
1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci 

wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia 
ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, 

jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, 

jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane 
leżakowanie;

2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzy-

mywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konser-
wacje;

4) podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było 
możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń 
do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi 
i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na 
działanie środków dezynfekcyjnych;

5) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego 
ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem 
z elementem grzejnym;

6) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
7) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą 

bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do 
utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
a) jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
b) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania 

ciepłej wody,
c) temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 

35 do 40°C,
d) dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie 

lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;
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 8) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czysto-
ści, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

 9) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
10) jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 

5 godzin dziennie;
11) pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację 

dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
12) meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
13) wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
14) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowa-

nie CE;
15) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% po-

wierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
16) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską 

Normą;
17) apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Pracownicy urzędów gmin powinni dokonać oględzin lokalu i sprawdzenia, czy posiada 
on powyższe wymagane przez przepisy rozporządzenia właściwości. Z czynności tych 
należy sporządzić protokół z oględzin zgodnie z wymogami postępowania administra-
cyjnego zawartymi w KPA.

Ważne

Spełnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki powinno od-
bywać się zgodnie z wymogami BHPOśwR, a wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli zostały określone w NauczKwalifR. Pracownicy organu udzielającego zezwolenia 
na założenie przedszkola, szkoły czy placówki powinni znać powyższe rozporządzenia i przy 
rozpatrywaniu wniosku sprawdzić jego zawartość wraz z załącznikami pod kątem spełniania 
przez szkołę lub przedszkole wymagań wprowadzanych przez cytowane rozporządzenia. 

 

3.4. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki 
do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej
Na podstawie art. 5f OświatU publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których 
mowa w art. 2 OświatU, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 StatPublU. 
Do wpisania niezbędne są następujące informacje: 
1)  nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność go-

spodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator 
systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,

2)  NIP,


