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3.10. Pozytywna opinia właściwego kuratora oświaty
Zgodnie z art. 8 OświatU i odpowiednio art. 17 OświatU szkoła podstawowa może być
albo szkołą publiczną, albo szkołą niepubliczną. Osoba prowadząca szkołę podstawową,
szkołę ponadgimnazjalną, szkołę ponadpodstawową, a także szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne musi przy rejestracji przedstawić pozytywną opinię właściwego kuratora oświaty. W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej kształcącej w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w KlasZawR16 lub odpowiednio w KlasZawR, odpowiednim ministrem jest minister właściwy do spraw zdrowia, do zgłoszenia o wpis do ewidencji należy dołączyć również opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 OświatU lub odpowiednio w art. 14 ust. 3 PrOśw. Ustawodawca
w ZmOświatU16(2) wyraźnie wskazał, iż szkoły ogólnodostępne powinny przedstawić
pozytywne opinie o spełnieniu wymagań art. 7 ust. 3 OświatU, szkoły artystyczne zaś
o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 4 OświatU bądź odpowiednio art. 14
ust. 4 PrOśw.
Osoba prawna lub fizyczna, zakładająca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie kuratora oświaty
właściwego ze względu na zasięg terytorialny sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Taki wniosek zawiera informacje wskazane w art. 82 ust. 2 OświatU, a w załączeniu wnioskodawca przedstawia statut, imienny wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole, uwzględniający dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i nauczycieli obowiązkowych, ogólnokształcące zajęcia edukacyjne oraz szkolny
plan nauczania.

3.11. Wpis do ewidencji
Wpisu do ewidencji dokonywanego zarówno przez wójta, burmistrza lub prezydenta, jak
i ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego dokonuje się w ciągu
30 dni.
Zgodnie z orzeczeniem WSA w Łodzi z 13.8.2013 r. (III SA/Łd 552/13, Legalis) OświatU
nie określa sposobu prowadzenia ewidencji. W szczególności nie wskazuje, że wpis do
ewidencji może obejmować tylko odrębną szkołę albo że nie można pod kilkoma numerami dokonać wpisu odrębnych zawodów, w których kształci jedna i ta sama szkoła. Tak
więc OświatU nie narzuca JST formy ewidencji, w przeciwieństwie do innych przypadków.
Decyzja o wpisie danej szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
nie jest decyzją uznaniową, lecz została uzależniona od treści wniosku osoby prawnej lub
fizycznej zakładającej daną szkołę lub placówkę – czyli od tego, co zawiera zgłoszenie do
ewidencji, o którym stanowi art. 82 ust. 2 OświatU. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
które organ rejestrujący doręcza następnie zgłaszającemu, jest już prostą konsekwencją
zgłoszenia do ewidencji i dotyczy takiego typu szkoły lub placówki, który został podany
w zgłoszeniu do ewidencji (art. 82 ust. 3 OświatU).
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Ustawodawca nie wskazał, co ma zawierać ewidencja szkół i placówek niepublicznych
oraz w jakiej formie ma być prowadzona. Obecnie, obok ewidencji prowadzonej przez
poszczególne JST, funkcjonuje RSPO, w którym obligatoryjnie muszą być wprowadzane
nowe szkoły i placówki, gdyż nie mogą w inny sposób otrzymać numeru REGON. Do
RSPO powinny zostać wprowadzane także wszelkie zmiany dokonane w ewidencji prowadzonej przez JST.
Ponadto nowe SIO nakłada na samorządy obowiązek wprowadzania do SIO zespołów
szkół, które nie są w żaden sposób ewidencjonowane przez JST na podstawie OświatU.
Ważne
W skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych mogą wchodzić poszczególne typy szkół, np. podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne czy ponadgimnazjalna specjalna. Należy zatem osobno
rejestrować poszczególne szkoły wchodzące w skład placówek, a także samą placówkę, co będzie
miało również odzwierciedlenie przy rejestracji w RSPO.

3.11.1. Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zgodnie z art. 82
ust. 3a OświatU – zawiera:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki – organem
wpisującym do ewidencji będzie odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent, starosta, a nie organy pomocnicze, tj. urząd miasta, urząd gminy, starostwo;
2) datę i numer wpisu do ewidencji – zgodnie z załącznikiem nr 2 (jednolity rzeczowy
wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki) do InstKancArchR, pod numerem „4430” jest prowadzona
ewidencja szkół niepublicznych; pod tym numerem JST prowadzi ewidencję szkół
i placówek niepublicznych, a także sprawy dotyczące likwidacji szkół i placówek
niepublicznych;
3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
5) adres szkoły lub placówki;
6) nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci – w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe.
Punkty wskazane powyżej odpowiadają poszczególnym punktom wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
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Prezydent Miasta ..............................................

..........................................................................
(miejscowość, data)

nr ew. ...............................................................

Zaświadczenie
o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 336 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych dokonano następującego wpisu:
1. Osoba prowadząca szkołę:
Jan Kowalski, zam. ul. Kwiatowa 1, 85-300 Bratkowo
2. Typ i rodzaj szkoły:
Ośmioletnia szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży
3. Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa XYZ w Bratkowie
4. Adres szkoły:
ul. Różana 15, 85-300 Bratkowo
5. Data podjęcia działalności:
1 września 2017 r.

..........................................................................
(okrągła pieczęć urzędowa)

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
..........................................................................
(pieczątka i podpis pracownika upoważnionego do wydania decyzji w imieniu prezydenta)

Otrzymują:
1. Jan Kowalski, zam. ul. Kwiatowa 1, 85-300 Bratkowo
2. Kurator Oświaty
3. Urząd Skarbowy w ......................................
Pouczenie
Zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1943 ze zm.) osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest zgłosić w ciągu 14 dni wszystkie
zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji.
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3.11.2. Odmowa wpisu do ewidencji – wzór informacji o pozostawieniu
podania bez rozpatrzenia
Jeżeli złożony wniosek zawiera braki, urząd wzywa do uzupełnienia wniosku w trybie
przewidzianym w KPA. Ustawodawca rozróżnia dwie przyczyny negatywnego załatwienia sprawy:
1) niekompletność wniosku albo jego niepoprawność – ma to miejsce w sytuacji,
gdy osoba chcąca założyć szkołę niepubliczną, nie uzupełni braków we wniosku
w terminie wskazanym w wezwaniu;
Przyczyną odmowy może być brak statutu lub – w przypadku szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej – brak pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. W wyniku ZmOświatU16(2) wniosek o wpis do ewidencji będzie rozpatrzony negatywnie, gdy
zawarte w nim dane będą błędne. Wówczas wójt, burmistrz lub prezydent ma prawo odmówić wpisu do prowadzonej przez siebie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Odmowa następuje w formie decyzji, która wcześniej musi być poprzedzona wezwaniem
do uzupełniania braków zgłoszenia do ewidencji.
2) sprzeczność załączonego do wniosku statutu szkoły lub placówki z prawem –
warunkiem koniecznym do spełnienia przed wydaniem decyzji o odmowie wpisu
jest również wezwanie wnioskodawcy do usunięcia nieprawidłowych zapisów
w statucie.
Tutaj należy wskazać, że zawartość statutu w przypadku szkół niepublicznych określa
art. 84 ust. 2 OświatU, w stosunku zaś do szkół podstawowych i szkół branżowych I stopnia ma zastosowanie art. 172 ust. 2 PrOśw. Dlatego też, odmawiając wpisu do ewidencji, można powołać się na sprzeczność statutu szkoły z art. 84 ust. 2 OświatU (np. brak
w statucie zasad finansowania szkoły, nieprawidłowe zasady przyjęcia uczniów do szkoły
lub placówki) bądź na sprzeczność z art. 172 ust. 2 PrOśw (np. nieuwzględnienie zasad
przyjęcia uczniów do szkoły ponadpodstawowej, wynikających z art. 134 ust. 1 PrOśw),
bądź na inny powszechnie obowiązujący przepis. Wnioskodawca musi pamiętać, że niezgodne z prawem zapisy w statucie nie obowiązują. Nie może to być przepis dotyczący
statutów szkół i placówek publicznych.
Kolejnym krokiem urzędu jest poinformowanie wnioskodawcy o prawie wynikającym
z art. 10 KPA. Następnie może on wydać decyzję o odmowie dokonania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W przypadku uzupełnienia wniosku po upływie
terminu wyznaczonego w wezwaniu do uzupełnieniu braków, a przed wydaniem decyzji
o odmowie dokonania wpisu, wójt, burmistrz lub prezydent dokonuje rejestracji szkoły.
Punkt drugi dotyczy sytuacji, gdy załączony do wniosku statut szkoły lub placówki jest
sprzeczny z prawem. Przykładem jest wskazanie w statucie, że szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, podczas gdy zgłoszenie dotyczy szkoły policealnej kształcącej
w zawodach i specjalnościach ustalonych na potrzeby rynku pracy.
Tak jak w poprzednim przypadku, organ ewidencyjny musi wezwać wnioskodawcę do
zmiany statutu, przez usunięcie z niego zapisów niezgodnych z prawem. Następnym krokiem urzędu jest poinformowanie wnioskodawcy o prawie wynikającym z art. 10 KPA,
po czym może on wydać decyzję o odmowie dokonania wpisu do ewidencji szkół i pla17
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cówek niepublicznych. W przypadku dostarczenia organowi ewidencyjnemu poprawionego statutu po terminie wskazanym w wezwaniu organ nie ma podstaw do wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wyjątkiem od wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu szkoły do ewidencji jest sytuacja, gdy zgłoszenie do ewidencji szkół dotyczy gimnazjum – wówczas, zgodnie z art. 336
ust. 3 PWPrOśw, pozostawia się je bez rozpoznania.

Urząd Gminy ....................................................
ul. ....................................................................
..........................................................................

.................................. dnia, ..............................

Stowarzyszenie Przyjaciół
ul. ....................................................................
..........................................................................

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 336 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), zgłoszenie do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczące Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia
Przyjaciół Bratkowa pozostawiono bez rozpoznania.

..........................................................................
(podpis wójta, burmistrza, prezydenta lub osoby upoważnionej)

3.11.3. Zmiana danych powstałych po wpisie do ewidencji
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest zobowiązana w ciągu 14 dni
zgłosić zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, które powstały po wpisie do ewidencji.
Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem WSA z 23.11.2010 r. (I SA/Wa 722/10,
Legalis) jedyną osobą uprawnioną do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wpisu jest osoba
wskazana we wpisie do ewidencji. Zdaniem sądu, żaden przepis prawa materialnego nie
dopuszcza możliwości wydania decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 4 OświatU, w stosunku do osoby, która nie prowadzi szkoły lub placówki i nie złożyła wniosku o zmianę
danych w ewidencji, mimo takiego obowiązku. O tym, kto jest osobą prowadzącą placówkę, stanowi wpis do ewidencji JST.
Ważne
Tylko osoba wpisana do ewidencji JST może złożyć wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji szkoły
lub placówki niepublicznej, w ciągu 14 dni od zmiany powstałej po wpisie do ewidencji.

Jednostka samorządu terytorialnego może, ale nie musi, określić formy wniosku
o zmianę we wpisie do ewidencji. Sama zmiana jest czynnością techniczną, natomiast
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odmowa zmiany we wpisie następuje w formie decyzji, analogicznie do odmowy wpisu
do ewidencji.
Zmiany danych powstałych po wpisie należy dokonać w przypadku:
1) zmiany adresu zamieszkania osoby fizycznej będącej organem prowadzącym,
2) zmiany osoby prowadzącej (np. z osoby fizycznej na osobę prawną),
3) zmiany adresu szkoły (oczywiście zmiana może nastąpić w ramach właściwości terytorialnej danej JST),
4) zmiany nazwy szkoły,
5) zmiany zawodów, w jakich kształci szkoła,
6) otrzymania przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, a także
szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b,1ba, 1c lub 1o OświatU – są to przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego, a od 1.1.2017 r. również niepubliczne szkoły podstawowe, gdzie zorganizowano oddział przedszkolny, które
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1g lub
1h OświatU, otrzymują dotacje w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b OświatU
(w przypadku przedszkoli), art. 90 ust. 1ba (w przypadku oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych) lub odpowiednio w art. 90 ust. 1c OświatU, a także spełniają warunki wskazane w powyższych
przepisach (m.in. pobierają takie opłaty, jak placówki przedszkolne prowadzone
przez gminę). Zgodnie z art. 90 ust. 1i OświatU wzmiankę o podwyższonej dotacji
wpisuje się do ewidencji w trybie przewidzianym w art. 82 ust. 5 OświatU w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia.
Nie ma natomiast możliwości zmiany typu i rodzaju szkoły.
Wyjątek stanowi tu jedynie przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole, co
zostało wyraźnie uregulowane w art. 89a OświatU. Do zmiany danych w ewidencji powstałych po wpisie mają zastosowanie odpowiednio zapisy art. 82 ust. 2–4 OświatU.

4. Zasady i warunki udzielania oraz 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, jednak 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.
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4.1. Założenie przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, szkoły oraz placówki publicznej przez osobę
fizyczną i prawną niezaliczaną do sektora finansów publicznych
4.1.1. Uwagi ogólne
Utworzenie przez osobę fizyczną bądź prawną, niezaliczaną do sektora finansów publicznych, publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki oświatowej
wymaga zezwolenia właściwego organu JST, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub
placówek 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 zezwolenie 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.
Województwo samorządowe ma obowiązek prowadzić, a marszałek województwa wydaje zezwolenie na prowadzenie:
1) zakładów kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
2) bibliotek pedagogicznych,
3) kolegiów pracowników służb społecznych,
4) szkół i placówek, których prowadzenie OświatU przypisuje powiatowi, ale o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi i wydaje zezwolenia na ich utworzenie, przez inne niż samorządowe osoby prawne i osoby
fizyczne:
1) szkoły artystyczne,
2) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz
3) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
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Ważne
W wyniku ZmOświatU16 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 z projektu aktu założycielskiego i statutu do
30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub
placówki. Ten termin 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 art. 333 ust. 2 PWPrOśw do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed
1.9.2017 r. stosuje się przepisy art. 88 PrOśw.
W przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej osoba
prawna, inna niż jednostka JST, lub osoba fizyczna, w terminie do 28.2.2017 r. powinna
była uzupełnić wniosek i przedłożyć dokumenty wynikające z art. 88 ust. 4 PrOśw, tj.:
1) projekt aktu założycielskiego, odpowiednio publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej lub publicznej branżowej szkoły I stopnia, oraz projekt statutu tej szkoły,
dostosowane do przepisów PrOśw;
2) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia, odpowiednio w publicznej
ośmioletniej szkole podstawowej albo publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na założenie publicznego gimnazjum pozostawia się go bez rozpoznania – zgodnie z art. 333 ust. 4 PWPrOśw.
W przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez osobę fizyczną lub
osobę prawną niebędącą JST dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
i dotychczasowego czteroletniego technikum stosuje się przepisy art. 88 ust. 1–5, 7 i 8
PrOśw, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 366 PWPrOśw 5.
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, 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, a także, w okresie przejściowym, w ZezwolSzkolLicTechR, które
zostało wydane na podstawie art. 366 PWPrOśw.
Powyższe akty prawne nie spełniają obecnie warunku wskazanego w OświatU, gdyż
warunki utworzenia szkoły lub placówki publicznej nie gwarantują samorządom
5

Obecnie jest to ZezwolSzkolLicTechR.
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możliwości odmowy uruchomienia tego typu szkół i placówek, nawet w sytuacji braku
środków w planie finansowym JST na ten cel, a także w sytuacji potrzeby 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;
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 działalności, 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 ogólnozawodowego6,
c) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których 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 niezbędny do realizacji zadań statutowych;
5) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 7.
W przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na założenie szkoły zawodowej będzie
miała zastosowanie klasyfikacja zawodów określona w KlasZawR16. W dniu 13.3.2017 r.
minister edukacji narodowej podpisała KlasZawR, które, mimo iż wchodzi w życie
1.9.2017 r. będzie miało zastosowanie od roku szkolnego 2017/2018 do nauki w klasach
I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz I semestrach szkół
policealnych.
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 zamieszkania 8;
w przypadku osoby prawnej mającej siedzibę za granicą ten dokument wymaga poświadczenia przez właściwą, ze względu na siedzibę założyciela, polską placówkę
Przepis w tym punkcie jest już nieaktualny, gdyż OświatU zniosła możliwość założenia tego typu szkoły –
liceum profilowanego.
7 Ten wymóg wynika wprost z art. 58 ust. 4 OświatU.
8 W wyniku nowelizacji DowodyU, od 1.3.2015 r. adres miejsca zameldowania zamieszczony w „starym” dowodzie osobistym nie potwierdza adresu miejsca zameldowania (art. 89 ust. 1 DowodyU), co więcej – w nowym
dowodzie osobistym nie musi go być wcale. Powyższa sytuacja może prowadzić do sytuacji, w której urzędnik
dokonujący wydania zezwolenia nie będzie w stanie zweryfikować poprawności danych wskazanych we wniosku. Zasadne wydaje się zatem, aby osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia do wniosku załączyła zaświadczenie o adresie zamieszkania.
6
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2)
3)
4)

5)
6)

dyplomatyczną; jeżeli taki dokument 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;
projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
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 placówka publiczna, i w jego najbliższym otoczeniu;
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz
zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Przepisy ZezwolSzkolR nie wskazują, że do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię
kuratora oświaty, jednak 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 wnioskodawca nie załączył takiej opinii, to JST może wystąpić o jej wydanie 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 może skutkować wznowieniem postępowania zakończonego decyzją ostateczną, zgodnie z art. 145
§ 1 pkt 6 KPA, bądź postępowaniem o stwierdzenie nieważności takiej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 KPA.
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 innych publicznych formach wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. 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.

4.1.2. Statut i akt założycielski
Założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze aktu założycielskiego. Zawiera on podstawowe dane szkoły lub placówki oświatowej, czyli:
1) typ szkoły – wskazany w art. 2 i 9 OświatU bądź art. 18 PrOśw,
2) nazwę szkoły lub placówki publicznej – nazwa określona w akcie założycielskim
musi być zgodna ze statutem szkoły,
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3) siedzibę szkoły lub placówki oświatowej – akt założycielski zawiera konkretny adres szkoły lub placówki oświatowej,
4) obwód szkoły, w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich
części) należących do jej obwodu – w przypadku szkoły, w której jest realizowany
obowiązek szkolny (szkoła podstawowa, gimnazjum). Jednak dla niesamorządowej publicznej szkoły podstawowej obwód nie musi być ustalony. Może to jednak
nastąpić na wniosek i w uzgodnieniu z organem prowadzącym tę szkołę.
Zapisy statutu muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Osoby zakładające publiczne szkoły czy inne jednostki oświatowe oraz pracownicy urzędów gmin i starostw
powiatowych, dokonujący analizy wniosku i jego załączników, powinni dokładnie znać
wymaganą „zawartość” statutu. Ci pierwsi – w celu jego zredagowania, a drudzy – dla
oceny prawidłowości projektu statutu przy rozpatrywaniu wniosku. W tym celu będzie
pomocna znajomość art. 98 ust. 1, art. 102 (w przypadku przedszkola), art. 99–101,
103−106, 109 PrOśw, a także treści OrgSzkółPrzedszkR. Obecnie możliwe jest wydanie
zezwolenia na założenie szkoły publicznej, której zarówno statut, jak i akt założycielski
będzie zredagowany na podstawie PrOśw.
W związku z powyższym statut szkoły lub placówki publicznej powinien zawierać
w szczególności:
1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku, gdy szkoła wchodzi w skład
zespołu szkół – nazwę tego zespołu;
2) imię szkoły, o ile zostało nadane;
3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;
4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania,
w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki
współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;
6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa
sportowego, klas dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych i wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 PrOśw, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych,
mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła prowadzi takie oddziały lub nauczanie, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli
szkoła prowadzi takie wspomaganie, a także organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła prowadzi takie zajęcia;
7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także
sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów
oraz warunków środowiskowych szkoły;
8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym
mowa w art. 44b OświatU;
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9) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
10) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
11) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
12) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych,
pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych, jeżeli szkoła posiada takie pracownie i warsztaty;
13) organizację dodatkowych zajęć mających na celu zwiększenie uczniom szans na zatrudnienie, jeżeli szkoła prowadzi takie zajęcia;
14) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych –
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
15) określenie formy kształcenia – stacjonarnej lub zaocznej – w przypadku szkoły dla
dorosłych;
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
17) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia
praw ucznia;
18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
20) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora
oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
22) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych, potrzebna jest pomoc i wsparcie;
23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres jej współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami;
24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;
25) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju
ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1 PrOśw;
26) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego,
o ile zostały ustanowione.
W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut powinien określać także:
1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;
3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
W przypadku szkoły dla dorosłych statut powinien określać również zasady uczęszczania
na wybrane zajęcia edukacyjne przez osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 OświatU. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży
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cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26 PrOśw.
Nazwa i typ szkoły – podane w statucie – powinny być zgodne z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły
czy placówki publicznej. Wnioskodawcy tworzący publiczne szkoły i placówki oświatowe, przy określaniu projektu statutu (a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego – organizacji) swoich jednostek, powinni kierować się zapisami zawartymi
w załącznikach do:
1) rozporządzenia 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,
2) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.11.2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych,
3) rozporządzenia 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,
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11.12.2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.1.3. 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
gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i nr PESEL,
o ile taki posiada,
2) NIP,
3) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby
fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,
4) forma prawna i forma własności,
5) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
6) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia
działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
7) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ,
8) przewidywana liczba pracujących,
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9) informacje o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1
i 4–8,
10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.
Zgodnie ze StatPublU złożenie następujących wniosków:
1) o wpis do rejestru REGON,
2) o zmianę cech objętych wpisem,
3) o skreślenie z rejestru REGON
– następuje na podstawie przepisów SystInfOśwU.
Ważne
Dane niezbędne do wpisu, zmiany danych objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON
szkoły lub placówki oświatowej są przekazywane przez JST do RSPO, a następnie z bazy danych
SIO do rejestru REGON.

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki i pozytywne rozpatrzenie go
przez JST zwalnia zarejestrowaną szkołę lub placówkę z ubiegania się o REGON w GUS.
To JST, zobowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu szkoły (gmina lub powiat),
przy wydawaniu zezwolenia musi w ciągu 7 dni dokonać stosownego wpisu do RSPO
w bazie SIO. Na podstawie powyższej czynności numer REGON jest generowany automatycznie, a następnie przesyłany listownie do szkoły lub placówki. Należy tutaj zaznaczyć,
że program służący do prowadzenia bazy danych SIO obliguje JST do wpisu wszystkich
danych wskazanych powyżej, a także co najmniej jednej z danych wskazanych powyżej
w pkt 10 (telefon, faks, mail, strona WWW) – chociaż jedna z nich musi zostać umieszczona w zgłoszeniu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W przeciwnym
razie pracownik JST nie będzie mógł dokonać zgłoszenia szkoły w SIO, a tym samym
nowo utworzonej szkole lub placówce nie zostanie nadany REGON.
Udzielenie zezwolenia lub odmowa udzielenia zezwolenia na założenie przedszkola, innej formy przedszkolnej, szkoły czy publicznej placówki oświatowej następuje w drodze
decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa. Zezwolenie na prowadzenie poszczególnych instytucji
oświatowych wydaje ten organ, którego JST jest zobowiązana do prowadzenia takiego
samego typu lub rodzaju przedszkoli, szkół lub placówek własnych.
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, gdy:
1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
2) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są
zgodne z przepisami OświatU bądź odpowiednio PrOśw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie;
3) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki
publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
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4) nauczyciele mają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce
publicznej danego typu lub rodzaju;
5) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne
uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub
regionie;
6) proponowany zawód lub zawody są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego, określoną w odrębnych przepisach – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
Odmowa wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej może nastąpić
w przypadku, gdy któryś z powyższych warunków jest niemożliwy do spełnienia. Wskazuje na to np. wyrok WSA w Lublinie.
Orzecznictwo
Z brzmienia § 4 ust. 1 ZezwolSzkolR wynika, iż decyzje rozstrzygające wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej nie są decyzjami uznaniowymi, skoro organ jest zobowiązany uwzględnić wniosek w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek, enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Jedną z tych przesłanek (§ 4 ust. 1 pkt 5 ZezwolSzkolR)
jest pozytywne ustalenie, że utworzenie szkoły lub placówki publicznej w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości. Ocena, czy
utworzenie placówki publicznej stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół, została pozostawiona
organowi JST, przy czym ta ocena nie może być dowolna, lecz obiektywna (wyr. WSA w Lublinie
z 28.6.2010 r., III SA/Lu 113/10, Legalis).

Orzecznictwo
Ustawodawca nie precyzuje, na czym ma polegać korzystne uzupełnienie sieci szkół poprzez założenie nowej szkoły. W orzecznictwie sądów administracyjnych wyjaśnia się przy tym, że brak jest
podstaw do badania – przy ocenie, czy założenie szkoły będzie stanowić korzystne uzupełnienie
sieci szkół – innych przesłanek, takich jak warunki lokalowe, wyposażenie w pomoce naukowe
i księgozbiór, podstawy programowe i kwalifikacje kadry (por. wyr. NSA z 7.11.2006 r., I OSK
146/06, Legalis). Stąd przy udzielaniu zezwolenia na założenie szkoły publicznej trzeba przede
wszystkim rozważyć, czy utworzenie nowej szkoły publicznej stanowi korzystne uzupełnienie istniejącej sieci szkół danego typu na określonym obszarze, objętym zakresem zadań podmiotu, zobowiązanym do prowadzenia szkół określonego rodzaju (wyr. WSA w Poznaniu z 17.12.2013 r.,
II SA/Po 786/13, Legalis).

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej określa założyciela, jego siedzibę
lub miejsce zamieszkania, typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres i termin rozpoczęcia działalności oraz:
1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – obwód szkolny, jeżeli założyciel
wystąpił z wnioskiem o ustalenie obwodu,
2) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawód lub zawody, w jakich kształci szkoła,
3) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których
tworzy się szkołę.
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje się na czas nieokreślony.
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4. Zasady i warunki udzielania oraz cofania zezwolenia na założenie...
Poniżej przykładowy wzór zezwolenia na założenie publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej – zezwolenie wydane do 1.9.2017 r.

Wójt Gminy ......................................................
..........................................................................
Znak sprawy .....................................................

.................................. dnia, ..............................

Pan(i) lub nazwa osoby prawnej
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
(adres)

Zezwolenie
Nr ........./2017
na założenie publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy ..................
Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23
ze zm.) i § 4 i 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły
lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz.U. Nr 46, poz. 438 ze zm.):
1. Zezwalam Panu(Pani) (lub osobie prawnej – podać nazwę) .................................... zamieszkałej
(z siedzibą w) ....................... , na założenie publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej pod nazwą
„Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Bratkowa”, z siedzibą w ........................
przy ulicy ...................................... nr ...................
2. Szkoła rozpocznie działalność od dnia 1 września 2017 r.
3. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia, gdyż powyższe zezwolenie
uwzględnia w całości żądanie strony.
Pouczenie
Od decyzji służy stronie odwołanie do ........................................................................... Kuratora
Oświaty w ................................................................................., za pośrednictwem Wójta Gminy
......................................, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
..........................................................................
(pieczątka i podpis wójta lub pracownika upoważnionego do wydania decyzji)

Otrzymują:
1. Adresat: ......................................
2. aa.
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