
 

 

INFORMACJA DOT. WPISU DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI PROWADZONEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

 
Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli wymaga uzyskania wpisu                             
do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę 
placówki.  
 
I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020, 
poz. 910 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 maja 2019 r.  
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). 
  
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
W celu uzyskania wpisu do ewidencji należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych 
placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego. 
1. Wniosek powinien zawierać:  
1) Dane o wnioskodawcy: 

-  osoba prawna (nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe),  
- osoba fizyczna (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe). 

2) Dane o placówce:  
 - nazwa placówki,  
 - adres siedziby placówki, 
 - zasięg terytorialny działania placówki 

- data rozpoczęcia działalności placówki, w przypadku jeżeli jest inna niż data wpisu  
do ewidencji.  

Przykładowy wzór wniosku znajduje się w zał. nr 1. 
2. Załączniki. Do wniosku o wpis do ewidencji należy dołączyć następujące dokumenty, 
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela osoby prawnej, bądź przez osobę fizyczną : 

1) projekt aktu założycielskiego; 
2) projekt statutu; 
3) dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań 

statutowych, a w szczególności informacje dotyczące:  
a) kadry pedagogicznej placówki doskonalenia nauczycieli, przewidzianej  

do zatrudnienia wraz z informacją dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
(należy załączyć wykaz kadry) - zał. nr 2. 

b) warunków lokalowych oraz wyposażenia placówki zapewniających bezpieczne  
i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli - 
podpisane oświadczenie na temat warunków lokalowych niepublicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli z załączonymi, potwierdzonymi ,,za zgodność  
z oryginałem” kopiami: dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednim 
i pomieszczeniami (np. umowa najmu, użyczenia, własności), opinii dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny wydanych przez właściwe służby (opinia straży pożarnej, 
inspektora sanitarnego) - zał. nr 3. 

4) Decyzja Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu wstępnej akredytacji,  
o której mowa w art. 185 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - kopia 



 

 

potwierdzona za zgodność z oryginałem. Uzyskanie wstępnej akredytacji  
jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli. 

 
III. DEPARTAMENT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY ORAZ UDZIELENIE 
INFORMACJI: 
Odpowiedzialnym za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji na temat wniosku o wpis 
do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest: 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego 
Wydział Edukacji  
ul. Walońska 3-5 
50-413 Wrocław 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 71 776 30 43.  
 
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Samorząd Województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku o wpis. W przypadku konieczności uzupełnienia i korekty dokumentów, 
wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie, do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości lub przedłożenia brakującej dokumentacji.  
 
V. ODMOWA WPISU: 
Samorząd Województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli: 
- wniosek o wpis nie zawiera dokumentów i danych i mimo wezwania nie został uzupełniony, 
- statut niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest niezgodny z przepisami prawa  
i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, 
- nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych. 

VI. WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI: 
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w następujących przypadkach: 

1. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej placówkę 
prowadzenia działalności oświatowej. 

2. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa. 
3. Zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. 
4. Likwidacji niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 186 

ust 4 ustawy Prawo oświatowe. 
5. Na wniosek organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, po zakończeniu 

realizacji rozpoczętych w tej placówce form dokształcenia i doskonalenia. 
 
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji                            
i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia. 

 
VII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji o odmowie wpisu i wykreślenia wpisu placówki z ewidencji stronie przysługuje 
odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  

 
VIII. INNE INFORMACJE: 



 

 

Organ prowadzący placówkę jest obowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu,  
tj. Samorządowi Województwa Dolnośląskiemu, zmiany danych objętych wpisem  
do ewidencji, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. 
  
 


