
Akredytacja form pozaszkolnych 

Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego 
może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie 
pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4, a w przypadku formy 
pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej 
formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie 
odrębnych przepisów.  
 

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów  
i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego  
w danej formie pozaszkolnej. 
 

Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty 
właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego  
w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.    
                                         /Art. 118 ust. 1 i 2 UPO/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akredytacja form pozaszkolnych 

Akredytację może uzyskać placówka lub centrum, które: 
1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez co najmniej 3 lata; 
2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go 
doskonali; 
3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej; 
4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej; 
5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych  
na podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej; 
6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się  
o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a 
pkt 1 i 2; 
7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie 
pozaszkolnej; 

8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne  
                                                          /Art. 118 ust. 3 UPO/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akredytacja form pozaszkolnych 
 

Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r.  
na podstawie dotychczasowego art. 118 ust. 2 ustawy, zachowuje moc do 
zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż 
do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

Postępowania o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone  
w formie pozaszkolnej złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2019 r., 
rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.  
 

Wnioskodawca dostosuje wniosek do wymagań określonych w art. 118 ust. 3 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 
grudnia 2019 r.                                                           
     /Art. 103 ustawy z 22 listopada 2018 r./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kształcenie ustawiczne 

 
Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 
ustawy nieposiadające akredytacji, o której mowa w art. 118 ustawy 
mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 290 ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 41, oraz art. 87 ust. 2 [dotychczasowa podstawa 
programowa 2017], jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. 
 
Od 1 września 2020 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 87 
ust. 1 [nowa podstawa programowa 2019], mogą być prowadzone wyłącznie przez 
podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 
ustawy, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy. 
 
     /Art. 88 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r./ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kształcenie ustawiczne 

 
Formy pozaszkolne – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a 
        /Art. 4 pkt 31 UPO/ 

Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 
2) kurs umiejętności zawodowych; 
3) kurs kompetencji ogólnych; 
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie  
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

/Art. 117 ust. 1a UPO/ 


