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Akty prawne regulujące podstawowe zasady tworzenia Szkoły 
Branżowej II stopnia  
 

Zasady i warunki udzielania zezwolenia na założenie przez osobę 
prawną lub osobę fizyczną szkoły pub placówki publicznej  
 

Podstawowe zasady tworzenia przez osoby prawne i osoby fizyczne 
placówek niepublicznych  

 

 



Podstawowe akty prawne  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148 t. j. z 
późn. zm.)  
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2017.60) 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na 
założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki 
publicznej (Dz. U. 2017.1625 z późn. zm.)  
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019.1481 t. j. z 
późn. zm.)  
 



Prawo oświatowe - definicje  

 Art. 4 pkt 16 Ustawy - organ prowadzący szkołę lub placówkę:  
     należy przez to rozumieć  

 ministra,  
 jednostkę samorządu terytorialnego,  
 inne osoby prawne i fizyczne.  

 
 Art. 4 pkt 28a Ustawy – szkoła prowadząca kształcenie zawodowe:  
     należy przez to rozumieć m.in.  

 trzyletnią branżową szkołę I stopnia, 
 dwuletnią branżową szkołę II stopnia ,  
- prowadzące kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego  
 

 Art. 4 pkt 24a Ustawy – klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego:  
należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w           
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy. 

 



Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek  

Art.  8 Ustawy Prawo oświatowe  
 
 Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną 
 
 Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i 

prowadzona przez: 
• jednostkę samorządu terytorialnego; 
• inną osobę prawną; 
• osobę fizyczną. 

 
 Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły 

i placówki publiczne  
 
 Ustępy 4-13 przewidują możliwość zakładania szkół przez Ministrów  



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Art.  88 Ustawy Prawo oświatowe  
 Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa 

odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę 
 

 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga: 

 
 zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest 

prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju, 
wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty 

 
 w przypadku szkół artystycznych: 
 a)realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne - zezwolenia ministra właściwego do 
 spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
 b)realizujących także kształcenie ogólne - zezwolenia ministra właściwego do spraw 
 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii 
 kuratora oświaty. 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Art.  88 Ustawy Prawo oświatowe  
 Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu 

 
 Wniosek zawiera również dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej  
 

 Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym 
ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za 
zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
 

 Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia może dołączyć do wniosku 
pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku 
zgonu osoby składającej wniosek. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby 
prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki. Oświadczenie może zostać 
złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu zezwolenia na założenie szkoły lub 
placówki publicznej  



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Art.  88 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół artystycznych - 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i 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 
 
 
 
 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę 
prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej 
 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
 
 
Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub 
placówki publicznej do jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem 
jest prowadzenie szkół publicznych danego typu lub placówek publicznych 
danego rodzaju 
 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera: 
 w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie 

organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej 
 w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, 

adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji 
 określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej 

liczby uczniów, słuchaczy lub wychowanków  
oraz: 
 w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla 

dzieci i młodzieży czy dla dorosłych, 
 w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz 

czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne, 
 w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy - wskazanie klas, które ma 

obejmować struktura organizacyjna tej szkoły, 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - wskazanie zawodu lub zawodów, w jakich szkoła 

będzie kształcić, 
 w przypadku szkoły specjalnej - wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę, 
 w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego - 

wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie podporządkowane 
odpowiednio tej placówce lub temu centrum 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera: 
 
 wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach 

lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań 
statutowych 

 
 dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy tj. dane niezbędne do wpisania szkoły lub 

placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się: 
 w przypadku założyciela będącego osobą prawną - kopię statutu lub innego dokumentu 

stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz - jeżeli osoba prawna podlega 
obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji - aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
ewidencji 

 
 w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - wyciąg z dowodu osobistego zawierający 

imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony 
przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu 
terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki 
publicznej 

 
 projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej 
 
 projekt statutu szkoły lub placówki publicznej 
 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się: 
 
 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 najbliższym jego otoczeniu 

 
 wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, 

zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację 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 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Kiedy udzielane jest zezwolenie?  
 
Jeżeli:  
 statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej 

założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej 
 projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z 

przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawód lub zawody, w jakich 

szkoła będzie kształcić, są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego 
 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 

 nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce 
publicznej danego typu lub rodzaju 

 utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela będzie sprzyjać poprawie 
warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniać sieć szkół publicznych w odpowiednio 
tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
 
UWAGA  

 
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty 
 
O opinię kuratora oświaty występuje organ jednostki samorządu 
terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub 
placówki publicznej 
 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
Co określa zezwolenie?  
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej określa: 
 założyciela: 
w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę, adres jego siedziby i numer wpisu do    
właściwego rejestru lub ewidencji 
w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz adres 
miejsca zamieszkania  
 typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres jej siedziby i termin rozpoczęcia działalności 
 w przypadku szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona 

dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych 
 w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne 

oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne 
 w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy - wskazanie klas, jakie ma 

obejmować struktura organizacyjna tej szkoły 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawód lub zawody, w których kształci szkoła 
 w przypadku szkoły specjalnej - rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę 
 w przypadku publicznej placówki kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia 

zawodowego - wskazanie, czy placówka lub centrum będzie posiadać filię lub filie, organizacyjnie 
podporządkowane odpowiednio tej placówce lub temu centrum 

 

 



Założenie szkoły lub placówki publicznej  

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
 

 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje się na czas nieokreślony 
 

 Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej 
następuje w drodze decyzji administracyjnej 
 

 Przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie 
szkoły lub placówki publicznej złożonych zgodnie z dotychczasowymi przepisami i 
nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem wniosków o udzielenie 
zezwolenia na założenie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub 
czteroletniego technikum złożonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 366 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
 

 Przepisy rozporządzenia stosuje się w przypadku cofania zezwoleń na założenie szkół lub 
placówek publicznych udzielonych na podstawie dotychczasowych przepisów, z wyjątkiem 
cofania zezwoleń na założenie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub 
czteroletniego technikum udzielonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 366 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
 
 
Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne 
po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych 
szkół i placówek  
 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
 
Zgłoszenie do ewidencji zawiera: 
 oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania 

lub siedziby 
 określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 

funkcjonowania 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła 

będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego 

 w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest 
przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych 

 w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział 
przedszkolny lub oddziały przedszkolne 

 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
 
Zgłoszenie do ewidencji zawiera: 
 wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym 
inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej 
wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości,  

a także informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
 możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
 realizację innych zadań statutowych 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość 

realizacji praktycznej nauki zawodu 
 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o 
ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-
budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej - spełnienie tych wymagań potwierdza się 
przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej 
 
 

 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
Zgłoszenie do ewidencji zawiera: 
 
 statut szkoły lub placówki 
 dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia 

w szkole lub placówce 
 zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w: 
 art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną, 
 art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, 
 której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły 
 artystycznej; 
 w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra właściwego 
 do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie 
 spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 
 dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej 

 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
 Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie 

wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która 
przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. 
Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły 
lub placówki niepublicznej. Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji 

 
 Niepubliczna szkoła niebędąca szkołą artystyczną może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba 

zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego 
ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy  

 
 Niepubliczna szkoła niebędąca szkołą artystyczną prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać 

wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej 
rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o 
której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
 
 
Organ dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z 
urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię 
zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi 
podatkowemu 
 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:  
 nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki 
 datę i numer wpisu do ewidencji 
 nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówkę 
 osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę 
 adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane 
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - 

nazwy zawodów, w których kształci szkoła 
 w przypadku szkoły artystycznej - nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, 

w których kształci szkoła 
 w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego - informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 17 
ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

 



Założenie szkoły lub placówki niepublicznej  

Rozdział 8 ustawy Prawo oświatowe  
Organ wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli: 
 zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych albo podane w nim dane są błędne i mimo 

wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie 
 statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie 

został zmieniony 
 
 Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi w ciągu 14 dni 

zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji 
 W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych 

składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, 
osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej 
prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w 
oświadczeniu w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z 
dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji 

 Organ właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku w 
innym terminie  

 Organy podają do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych  



III  FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA  
Warszawa 12 lutego 2020 r.  

 
Polityka rynku pracy w Polsce, kwalifikacje i kompetencje zawodowe w kontekście 

zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy. 

Dziękuję za uwagę 

radca prawny Marta Lewandowska 

e-mail: marta.lewandowska@dja-legal.pl 

Tel. 600 -947-988  
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