
UZASADNIENIE 

 

 

Projekt przedmiotowego rozporządzenia został przygotowany na podstawie art. 18 ust. 

4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 

i 1669) i  zmienia rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 

2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 

1125), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i 

niepublicznych”. 

Projektowana nowelizacja ma na celu umoż liw ienie  przeprowadzenia 

przekształcenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych. 

 Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i 

niepublicznych ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – sześcioletnie szkoły realizujące 

kształcenie artystyczne w zawodzie plastyk oraz kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i 

liceum ogólnokształcącego – są wygaszane począwszy od dnia 1 września 2017 r., a ulegną 

likwidacji z dniem 1 września 2022 r. 

Aktualnie działa 29 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, w tym 25 publicznych, 

tj. 14 prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 11 przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz 4 niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły 

publicznej. Większość ogólnokształcących szkół sztuk pięknych działa w zespołach wraz z 

liceami plastycznymi (dotychczasowe licea plastyczne to szkoły artystyczne realizujące 

kształcenie artystyczne w zawodzie plastyk oraz kształcenie ogólne w zakresie liceum 

ogólnokształcącego). 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, umożliwia się dokonanie przekształcenia 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych z dniem 1 września 

2019 r., gdyż zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie typów szkół artystycznych 

publicznych i niepublicznych z tym dniem przekształceniu ulegną  również dotychczasowe 

licea plastyczne w licea sztuk plastycznych. Analogicznie do regulacji przyjętej w ww. § 7, w 

przypadku przekształcenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk 

plastycznych, w liceum tym będą prowadzone klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 



sztuk pięknych, w celu umożliwienia uczniom tej szkoły ukończenie nauki w 

dotychczasowym trybie.  

Ponadto projekt rozporządzenia umożliwia prowadzenie w przekształconym, z 

dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły pięknych, liceum sztuk plastycznych również klas 

dotychczasowego liceum plastycznego dla absolwentów gimnazjum.  

Ze względu na brzmienie art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe,  z którego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego może prowadzić szkołę 

artystyczna po zawarciu porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, a także zważywszy, że wprowadzana zmiana umożliwia 

specyficzne przekształcenie szkoły, w wyniku którego będzie prowadzona szkoła artystyczna 

innego niż dotychczas typu, projekt zawiera zobowiązanie do wystąpienia do dnia 30 kwietnia 

2019 r. o zawarcie takiego porozumienia.  

W stosunku do niepublicznych ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, organ 

prowadzący zobowiązany został do złożenia wniosku o zmianę wpisu do ewidencji 

niepublicznych szkół artystycznych oraz złożenia zobowiązania do przestrzegania warunków, 

o których mowa w art. 14 ust. ustawy. 

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w 

związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.  

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 

190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. 

P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) zostanie udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w 

zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

działalność mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców.  

 


