
Pytanie: 

Chciałam spytać o konieczność załączania w ramach podziałania „Rozwój działalności 

gospodarczej” załącznika nr 19 Inne pozwolenia i inne decyzje potwierdzające spełnienie 

warunków przyznania pomocy. 

                Wnioskodawcą jest przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usług budowlanych i 

psychologicznych i chciałby ja rozwinąć o prowadzenie przedszkola. Nie dysponuje budynkiem, który 

miałby przystosować do potrzeb przedszkola, ponieważ przedmiotem operacji miała by być budowa 

przedszkola od podstaw. W związku z tym na dzień składania wniosku nie ma podstaw aby uzyskać 

wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę zgodnie z przepisami o systemie oświaty. Czy w związku 

z tym podmiot taki może być wnioskodawcą w ramach ‘Rozwoju działalności gospodarczej”? Czy 

konieczność dostarczenia zał. nr 19 w tym przypadku nie powinna być badana na etapie wniosku o 

płatność ? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 83 a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.Us. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) (dalej: 

ustawa so), prowadzenie szkoły lub placówki , zespołu szkół oraz innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy so – nie 

jest działalnością gospodarczą. Natomiast działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, 

placówki, zespołu szkół lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy so – może być podejmowana na zasadach określonych 

w przepisach ustawy o sdg. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o so, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o „szkole”, należy przez to 

rozumieć także przedszkole. Tym samym, przepis art. 83a ust 1 ustawy so obejmuje swoim zakresem 

również prowadzenia niepublicznych przedszkoli. 

Skoro zatem działalność prowadzona w formie szkoły, placówki, zespołu, szkół lub placówek 

niepublicznych oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą 

(nawet jeżeli faktycznie spełnia przesłanki uznania jej za taką działalność w świetle art. 2 u.s.d.g), to 

tym samym zasad określonych w przepisach ustawy jej za taką działalności gospodarczej nie stosuje 

się do szkół i placówek niepublicznych. Osoby fizyczne prowadzące szkoły lub placówki publiczne nie 

podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.  

Artykuł 83a wyklucza podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie szkoły lub placówki 

oświatowej. Jest to wprawdzie ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, 

jednakże dopuszczalne w świetle art. 20 i 22 Konstytucji RP, gdyż znajduje oparcie w ustawie, 

ponadto usprawiedliwione, bowiem następuje ze względu na ważny interes publiczny. Wpis tego 

rodzaju działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez gminę stanowi istotne naruszenie 

prawa i podlega wykreśleniu.  

Jednym z  warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 w przypadku rozwijania 

działalności gospodarczej jest warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot 



ubiegający się o wsparcie wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG).  

Mając na uwadze powyższe, wsparciem w ramach poddziałania 19.2, kierowanym na podejmowanie 

/ rozwijanie działalności gospodarczej nie będzie objęta działalność polegająca na prowadzeniu 

przedszkoli (innych form wychowania przedszkolnego), szkół, placówek lub zespołów, gdyż nie jest 

ona działalnością gospodarczą , która podlega przepisom ustawy sdg.  

Należy mieć na uwadze fakt, iż w przypadku rozwijania działalności gospodarczej  gdy planowana w 

ramach operacji inwestycja jest trwale związana z nieruchomością, a także, gdy operacja dotyczy 

zakupu wyposażenia nieruchomości albo odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu 

połączonego z modernizacją (…) należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do 

nieruchomości, na której realizowana będzie operacja.  


