
 

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 

 

Informacja dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie 

spełniania przez niepubliczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe 

warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z 

przepisami art. 172 ust. 2 ww. ustawy 

I. Podstawa prawna 

 art. 168 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – Prawo oświatowe, 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje opinię w sprawie spełniania przez niepubliczną 

placówkę warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy – Prawo oświatowe, 

oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ww. ustawy w związku z: 

a) ubieganiem się o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego 

typu publicznych szkół i placówek lub 

b) zamiarem wprowadzenia zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych 

po wpisie do ewidencji. 

2. Wniosek o wydanie ww. opinii dotyczy placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, 

tj.:  

1) placówek kształcenia ustawicznego  

2) centrów kształcenia zawodowego  

umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejetności i kwalifikacji 

zawodowych. 

3. Ww. wniosek można przesłać za pośrednictwem: 

 operatora pocztowego na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 

Poznań, lub 

 elektronicznej skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Poznaniu na ePUAP na adres: 

/ko_poznan/SkrytkaESP albo 

 złożyć w kancelarii urzędu: budynek B, III piętro, pokój 339 lub 

 złożyć w sekretariacie Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół, plac Wolnosci 18, 61-739 

Poznań. 

4. W przypadku braków formalnych, Wielkopolski Kurator Oświaty wzywa do ich uzupełnienia.  

5. W celu zapewnienia sprawności rozpatrywania wniosków ustala się wzór druku wniosku 

stanowiący załącznik do niniejszej informacji. 

 

III. Wymagane dokumenty 

1. W postępowaniu należy przedłożyć: 

1) wniosek, według wzoru; 

2) informację o warunkach lokalowych zapewniających: 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych, 

c) w przypadku placówki prowadzącej kształcenie zawodowe w formach 

pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 (tj. kwalifikacyjny 

kurs zawodowy i kurs umiejętności zawodowych) - możliwość realizacji 

praktycznej nauki zawodu, 

Informacja o warunkach lokalowych powinna odnosić się do celu, zadań i 

organizacji placówki określonych w projekcie statutu.   

3) projekt statutu placówki, uwzględniający dane określone w art. 172 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe;   



4) umocowanie do reprezentowania osoby prowadzącej placówkę, jeżeli ta osoba działa 

przez pełnomocnika. 

 

IV. Postanowienia końcowe 
 

Informacji na temat postępowania o wydanie opinii w sprawie spełniania przez niepubliczną 

placówkę warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy – Prawo oświatowe, 

oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ww. ustawy udzielają pracownicy 

WNS, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pl. Wolności 18, III piętro: 

a) Joanna Borowicz, starszy wizytator, pokój 315, tel. 780 386 029, 

b) Małgorzata Buchert, starszy wizytator, pokój 318, tel. 600 839 120, 

c) Krzysztof Henryk Krajewski, starszy wizytator, pokój 315, tel. 780 386 044, 

d) Ewa Cejza, referent administracyjno-prawny, pokój 315, tel. 780 386 045. 

 

 

 

Poznań, 28 lipca 2022 r. 

 

 


