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WPIS NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 

I. Podstawa Prawna 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 
ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.). 

 

II. Wymagane wnioski 
- formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (szkoły), 
- formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (placówki), 
- informacja o warunkach lokalowych. 

 

Wymagane załączniki: 
1. Tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki oraz do 

innych lokali przewidzianych do 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. 

2. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających: 
a)  możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
b)  realizację innych zadań statutowych, 
c)  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji 
praktycznej nauki zawodu, 
d) w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących 
kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a 
pkt 1 i 2 - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu. 

3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
4. Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.  
5. Statut szkoły/placówki.  
6. Lista pracowników zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników 

pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce 
(uczelnia, ukończony kierunek studiów, tematyka odbytych szkoleń etc.). 

7. Dla osoby prawnej – wypis z rejestru sądowego, dla osoby fizycznej informację 
o numerze ewidencyjnym PESEL. 

8. W przypadku szkół ponadto: 
a) pozytywna opinia Mazowieckiego 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, 
b) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a w przypadku szkoły, o której mowa 
w art. 178 ust. 1 - zgodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na 
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założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków 
określonych w art. 14 ust. 3, 
c) dla szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe opinia wojewódzkiej rady rynku 
pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku 
pracy - art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 

        9.  W przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 123 ust. 1 pkt 1. 

      10.  W przypadku niepublicznej placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, 
pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 
pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2. 

      11. W przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego opinia 
organu odpowiedzialnego za wskazywanie ośrodka, do którego ma być skierowany 
nieletni, określonego w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu 
i resocjalizacji nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.  

III. Dokumenty do wglądu 
brak 
 

IV. Opłaty  
brak 
 

V. Termin załatwienia sprawy 
30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni 
 

VI. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Wydział Oświaty 
Nr pokoju 3 
Nr telefonu (22) 733 72 41 
Godziny pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00 
 

VII. Tryb odwoławczy 
14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisu  
 

VIII. Uwagi 
Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, 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. 
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