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o wpisie do ewidencji. S7.kół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez �1ill$lO Stołeczne \Vars-a\\11

ZAŚ\VIADCZEr-.TE nr 26 / K / 14

I

Na podsuiwic art. 82 ust.,3 i 3a ustawy z dnia 7 września l99lr. o systemie oświaty (tekstjednolicy: O7_U.
z 2004 r. Nr 256, poz.I 2572 z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP
IX.0052.178/2013 z driia l S stycznia 2013 r. zaświadczam, że w ewidencji szkół i placówek
niepubliczn)'Ch prowadzonej pr.,1.ez m. st. \Va�-zawa dokonano wpisu.

l . Nazwa, typ i zakres działalności placówki
Ośrodek Szkolenia l\'lazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovin"

placówka ksztalceniri ustawicznego
szkolenia teoretyczn� dla osób skazanych i osadzonych, których. ukończenie umożliwia uzyskanie
umiejętności zawodo\,·ych z zakresu prac remontowo-budowlanych. obróbki drewnn i metali.
ślusarstwa i spawal�ictw� instalacji i obsługi urz.1d.zeń elektrycznych. gastronomii i hotelarstwa.
kosmetologii� bezpieczeństwa i higieny prac>•, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy;
szkolenia kiero,vnne '.do pracowników sluiby więziennej oraz pracowników sądów obejmują tematykę
bezpieczeństwa i higieny pracy. ochrony przechvpożarowej oraz pierwszej pomoc)'·

2. Adres placówl<l (sibdziba)
ni. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
.
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uJ.
Warszawa
ul. Kocjana 3� 01-473
I

ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa
ul. Ciupagi lB, 03-016 Warszawa
ul. Chlopickiegt> 71A, 04-275 Warszawa
ul. Rako,vieckal 37, 02-521 Warszawa
uJ. Kłobucka 5, \02-699 Warszawa
Al. Solidarności 127, 00-898 Warsza"•a
1

I
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4. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca placówkę, jej adres
Mazowiecka In�tytncja Gospodarki Budżeto,vej „l\llazovia„
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Placó,vka wpisana do ewidencji pod numerem 1132 K

POUCZE:11.'IE
I
Zgodnie z an. 82 us1. S ustawy o systemie oświaty - osoba prowadząca szkolę lub placówkę jest obo\\;ązana zgłosić
w ciągu 1-1 dni zmiany w danych zaw�nych w zgłoszeniu. powstałe po wpisie do ewidencji.
Wpis do ewidencji szkól j 1l placówek niepublicznych prowadzonej przez m. SL \Varsznwa podlega wykreśleniu w
art. 83 ust. I ustawy o systemie oświ:11y
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