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Przedmiot sprawy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, 
regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 
preadopcyjnego.

Kogo dotyczy? Wniosek składa podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia

Co przygotować? szkolenia"Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z 
obywatelami państw trzecich" realizowanego w ramach programu FAMI

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia do którego należy dołączyć:
1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której 
placówka opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność,
2. odpis z właściwego rejestru,
3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze  identyfikacji 
podatkowej NIP,
4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 
przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji 
obiektu, w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. pozytywną opinię starosty powiatu, na terenie którego będzie prowadzona 
placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-
wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego 
zadania,
6. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub 
miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie 
mieścić się placówka opiekuńczo-wychowawcza, oraz najbliższego jej otoczenia, 
mając na uwadze specyfikę placówki,
7. statut placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
8. regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej lub jego projekt,
9. informację o sposobie finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 
o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. f, ustawy są wymagane w przypadku, 
gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia.

Jak wypełnić 
dokumenty? Wniosek wypełnia podmiot wnioskujący (odręcznie lub maszynowo).

Ile muszę zapłacić? Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 2006 
r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018r., poz. 1044)

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Brak terminu, w zależności od potrzeb podmiotu prowadzącego po spełnianiu 
wymagań określonych przepisami prawa i skompletowaniu dokumentacji. 

Gdzie załatwię 
sprawę?

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, VI 
piętro, pok.  627, 626, 619 bud. A, godziny urzędowania 7.30-15.30

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie 
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Co zrobi urząd?

Wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania administracyjnego po uprzednim  rozpatrzeniu wniosku wraz 
z załączoną dokumentacją, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 
zastępczej oraz przeprowadzeniu oględzin budynku, w którym placówka opiekuńczo 
– wychowawcza lub ośrodek ma prowadzić działalność. 
W  przypadku wydania zezwolenia na  prowadzenie placówki opiekuńczo – 
wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnego 
ośrodka preadopcyjnego, placówka lub ośrodek zostaną wpisane do  Rejestru 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – 
terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych funkcjonujących na 
terenie województwa świętokrzyskiego.

Jaki jest czas 
realizacji? 30 dni od dnia złożenia wniosku 

Jak się odwołać? W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Informacje 
dodatkowe

Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie 
spełnia warunki określone w ustawie i standardy określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 106 cyt. ustawy, przedstawi wymagane dokumenty oraz po 
przeprowadzeniu oględzin obiektu. 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998),

2. Rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2018, poz. 2096).
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