
WYDAWANIE OPINII KURATORA OŚWIATY

o spełnianiu warunków określonych w art. 168 ust. 7a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

wpis do ewidencji 

lub dokonanie zmiany danych we wpisie do ewidencji

niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego

niepubliczne centra kształcenia zawodowego



Zmiany w przepisach ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) 

art. 168 ust. 7a 

Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, mogą

zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum

do ewidencji przedstawi pozytywną opinię 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.

Wymóg uzyskania opinii, o której mowa, dotyczy także niepublicznej placówki

kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego,

które ubiegają się o dokonanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu,

powstałych po wpisie do ewidencji.

Wydawanie opinii kuratora oświaty

art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe 



Zakres opinii kuratora oświaty obejmuje:

 art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b, ca

3) wskazanie adresu siedziby placówki oraz innych lokalizacji 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, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

ca) 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;

 zgodność statutu z wymaganiami art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Wydawanie opinii kuratora oświaty

art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe 



Osoba fizyczna lub prawna wnioskując do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

o wydanie opinii wskazanej w art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe oprócz

wskazania rodzaju prowadzonej formy pozaszkolnej powinna również określić

zakres kształcenia we wskazanej formie pozaszkolnej (konkretną nazwę

planowanych do organizacji kursów), tj. w przypadku:

 kwalifikacyjnego kursu zawodowego – nazwę kwalifikacji, zgodną

z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy,

 kursu umiejętności zawodowych – nazwę jednej z części efektów

kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo nazwę

dodatkowej umiejętności zawodowej, zgodną z przepisami wydanymi na

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy,

 kursu kompetencji ogólnych – nazwę zajęć realizowanych odpowiednio,

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h

ustawy,

 turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – nazwę 

zawodu zgodna z przepisami wdanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy,

 kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy – nazwę kursu.

Zasady wydawania opinii kuratora oświaty

art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe 



 We wniosku o wydanie opinii wskazanej w art. 168 ust. 7a ustawy Prawo

oświatowe należy wskazać dokładny adres siedziby placówki lub centrum,

oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych, jeśli ich utworzenie jest przewidywane,

tj. jeśli zajęcia będą prowadzone poza siedzibą placówki lub centrum.

 Do wniosku dołącza się informację o warunkach lokalowych, o której

mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

Informacja o warunkach lokalowych powinna zawierać (w odniesieniu do

wymienionej formy pozaszkolnej oraz zakresu kształcenia w tej formie)

dokładny opis posiadanej bazy, w tym liczbę pomieszczeń dydaktycznych,

wyposażenie dydaktyczne, a w przypadku praktycznej nauki zawodu –

możliwość jej realizacji w oparciu o wskazaną bazę lokalową.

 Należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do

prowadzenia działalności przez placówkę lub centrum pod wskazanym we

wniosku adresem (dotyczy to również innych lokalizacji prowadzenia zajęć,

jeśli są przewidywane).

Zasady wydawania opinii kuratora oświaty

art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe 



Przepisy art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio

w przypadku wprowadzania dla niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego

albo centrum kształcenia zawodowego zmian w danych zawartych w zgłoszeniu

powstałych po wpisie do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów

określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe.

W szczególności gdy planowane zmiany dotyczą:

 wpisania formy  pozaszkolnej,

 zmiany adresu siedziby placówki/centrum kształcenia zawodowego,

 zmiany adresu innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania opinii Dolnośląskiego

Kuratora Oświaty o spełnianiu przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego

oraz niepubliczne centra kształcenia zawodowego warunków określonych w art. 168

ust. 7a ustawy Prawo oświatowe znajdują się na stronie:

www.kuratorium.wroclaw.pl >> Szkoły i placówki >> Szkoły i placówki niepubliczne

Zasady wydawania opinii kuratora oświaty

art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/szkoly-i-placowki-niepubliczne-szkoly-i-placowki/

