
Akredytacja kształcenia ustawicznego prowadzonego w formie pozaszkolnej 

Akredytacja potwierdza, że uprawniony podmiot spełnia określone wymogi i zapewnia wysoką 

jakość kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.  

Sprawę można załatwić: 

 podczas wizyty w urzędzie 

 listownie 

 elektronicznie 

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie pozaszkolnej, jako:  

 kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

 kurs umiejętności zawodowych; 

 kurs kompetencji ogólnych; 

 turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 

 kurs (inny niż zawodowy, umiejętności zawodowych lub kompetencji ogólnych) 

                   umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji  

                   zawodowych. 

O akredytację może ubiegać się: 

 

 placówka kształcenia ustawicznego, 

 centrum kształcenia zawodowego, 

 podmiot prowadzący działalność oświatową, która nie obejmuje prowadzenia szkoły, 

placówki, zespołu, lub innej formy wychowania przedszkolnego, podejmowaną na zasadach 

określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców 

 instytucja rynku pracy, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową. 

Akredytacja zostanie przyznana, jeśli Wnioskodawca posiada: 

 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w kształceniu w formie lub formach pozaszkolnych,  o 

których  akredytację występuje, 

 opracowany i stosowany i doskonalony system zapewniania jakości kształcenia, 

 bazę wyposażoną w środki dydaktyczne w zakresie formy pozaszkolnej, o akredytację której 

występuje, 

 wykwalifikowaną kadrę (dotyczy wnioskowanej formy pozaszkolnej), 

 program nauczania w zakresie wnioskowanej formy pozaszkolnej, o którym mowa 

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

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

 warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na 

kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, 

  bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej,  

 a także udostępnia uczestnikom materiały dydaktyczne. 

 

Akredytację, na okres 5 lat, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy 

ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego formie pozaszkolnej. 

 

Adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 

10-959 Olsztyn 
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 Czynności krok po kroku: 

1. Wniosek wraz z załącznikami: 

Wniosek może złożyć dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a 

w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – 

osoba reprezentująca ten podmiot. Wniosek o przyznanie akredytacji składasz odrębnie w 

odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być 

przyznana akredytacja. 

Dokumenty: 

1) Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej 

2) Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez 

placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 

3) Kopia aktu założycielskiego publicznej placówki kształcenia ustawicznego lub centrum 

kształcenia zawodowego albo kopia zaświadczenia o wpisie niepublicznej placówki kształcenia 

ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego do ewidencji placówek niepublicznych 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 

4) Dowód zapłacenia opłaty 

5) Kopia statutu placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego, 

podmiotu prowadzącego działalność oświatową lub działalność edukacyjno-szkoleniową, a jeżeli 

podmiot ten nie posiada statutu – kopię innego dokumentu stanowiącego podstawę jego 

funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten 

podmiot. 

2. Zespół akredytacyjny oceni kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej. 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty powołuje Zespół Akredytacyjny. Zespół ocenia, czy 

kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji, 

spełniania wymogi do jej uzyskania.  

Zespół przeprowadza ocenę na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz w 

trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego w tej formie 

pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji. Przewodniczący zespołu 

akredytacyjnego powiadamia dyrektora placówki lub osobę reprezentującą podmiot o  terminie 

wizyty, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. 

  Podczas wizyty zespół akredytacyjny ocenia: wyposażenie bazy w środki  dydaktyczne, kwalifikacje 

kadry pedagogicznej, program nauczania, zapewnienie warunków realizacji praktycznej nauki 

zawodu, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kształcenia ustawicznego w 

danej formie pozaszkolnej, udostępnianie materiałów dydaktycznych uczestnikom kształcenia 

ustawicznego w danej formie pozaszkolnej. Zespół akredytacyjny może zwracać się o udzielenie 

dodatkowych informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w tej formie pozaszkolnej, której 

dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji. Praca zespołu akredytacyjnego kończy się ustaleniem 

oceny i sporządzeniem protokołu (wzór protokołu). 

3. Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: 

Kurator oświaty, uwzględniając ocenę ustaloną przez zespół akredytacyjny, wydaje decyzję  

o przyznaniu albo odmowie przyznania akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w 

danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji. Wykaz pozaszkolnych 

form kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których przyznana została akredytacja, 

publikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 
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 Opłata: 

Minister Edukacji Narodowej podaje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej wysokość opłaty obowiązującą w następnym roku kalendarzowym, w terminie do 31 

grudnia każdego roku. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty. Z opłaty zwolniony jest podmiot prowadzący całość kształcenia 

nieodpłatnie 

Termin: 

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym 

informację). 

Odwołanie: 

Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty możesz złożyć odwołanie do Ministra Edukacji 

Narodowej. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu 

lub odmowie przyznania akredytacji, za pośrednictwem kuratora oświaty, który wydał decyzję. 

Informacje dodatkowe: 

Od 1 września 2020 r. podmiot prowadzący działalność oświatową w postaci kształcenia 

ustawicznego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, musi obowiązkowo posiadać 

akredytację kuratora oświaty. 

Działalność oświatowa polegająca na prowadzeniu innych kursów, umożliwiających uzyskanie i 

uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, nie musi 

podlegać akredytacji. Pod względem formalnym, taka działalność oświatowa nie różni się od 

prowadzenia innej działalności gospodarczej. Nie jest uznawana za działalność regulowaną. 

Prowadzenie jej nie wymaga spełniania szczególnych warunków, ani uzyskania zezwolenia, 

koncesji, zgody lub zgłoszenia. Przedsiębiorca prowadzi ją we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu 

szkół lub placówek może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

Kurator oświaty przyznaje akredytację na kształcenia ustawiczne prowadzone w formie 

pozaszkolnej na okres 5 lat. Jeżeli kurator oświaty stwierdzi niespełnianie warunków wymaganych 

do uzyskania akredytacji, wyznaczy ci termin do usunięcia uchybień w tym zakresie, nie krótszy niż 

14 dni. Kurator oświaty może również zobowiązać cię do przedstawienia w tym terminie ponownej 

własnej oceny kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli podmiot prowadzący 

kształcenie ustawiczne formach pozaszkolnych, w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty, 

nie usunie uchybień, kurator oświaty może cofnąć akredytację na prowadzenie kształcenia 

ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczą uchybienia. Kurator oświaty o cofnięciu 

akredytacji powiadomi dyrektora placówki lub centrum oraz organ prowadzący te podmioty, a w 

przypadku podmiotów prowadzących działalność oświatową lub działalność edukacyjno-

szkoleniową – osobę reprezentująca ten podmiot. Placówka, której cofnięto akredytację może 

ubiegać się o nią ponownie.  

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

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

ustawicznego w formach pozaszkolnych 
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