
MAŁOPOLSKI KURATOR OSWIATY

NP.MK sj4lun
Kraków, d"i^ ła czerw9a201l r.

DECYZIA

Na podstawie art. 68b ust. 1, 2,3 i 8 ustawy z dtia7 wrześnta I99I r. o systemie oświaty
(D2. U. 22A04 r. Nr 256, po2.2572, Nr 273, poz.27A3 i Nr 281, poz.278I,22005 r. Nr 17,

poz.I4I,Nr 94, poz. 788, Nr 122,po2.1020, Nr 131, poz.I09I,Nr 167, po2.1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, po2.273, Nr 80, po2.542, Nr 115, poz.791', Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
iNr 181, po2.1292,22008 r.Nr70, poz.4I6,Nr 145, poz.9l7,Nr216, po2.1370 iNr235,
poz. 1618 (WTK) oraz 22009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz. 458,Nr157,
po2.1241, Nr 219, poz. 1705, 22010 r. Nr 44, paz. 250 i Nr 54 poz-320, Nr 127, po2.857, Nr
I48, paz99l) po rozpatrzeniu wniosku Mariusza Szczepatika osoby prowadzącej placówkę

przyzna]ę

akredytację ośrodkowi Szkolenia Kierowców oES Mariusz Szczepanik w Krakowie,
ul. Bobrowskiego 17l23, prowadzącemu dziaŁalnośó oświatową o której mowa w art.83a ust.

2 ustawy o systemie oświaty na całośó prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych w zakresie kursów:

1. Prawo jazdy kat. ,Ą1;
2. Prawo jazdy kat. A ;

3. Prawo jazdy kat. B;
4. Prawo judy kat. B+E;'5. Prawo jazdy kat. C;
6. Prawo jazdy kat. C+El
7. Prawojazdykat. D zkat.C;
8. Prawo jazdy kat.-D zkat. B;
9. Kwalifikacja wstępna;
1 0. Kwalifikacjawstępna przyspieszona;
1 1. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca;
12.Kwalifi kacjawstępnaprzyspieszorlauzupęłntająca;
13. Szkolęnie okresowe prowadzone w formie kursu zajęć;
14. Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć.

Uzasadnienie

W dniu 3 stycznia}}I7 t. zostaŁ złoŻony wniosek o ptzyznante akredytacji ośrodkowi
Szkolenia Kierowców oES Mariusz Szczepanik w Krakowie ul. Bobrowskiego 17123,31-552
Kraków na całośó prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
w miejscach wykonywanadziałalności: ul. Wrocławska 48,30-011 Kraków, ul. Slą5ka 4,

30-003 Kraków, ul. Czarnowiejska 8lI, 31-126 Kraków, ul. Felicjarrek I4l2,
31-103 Kraków, ul. Dietla 49121,3I-054 Kraków, ul. Szkolna 2,32-080 Zabierzów.

Zgodrlte z art. 68b ust. 1 ustawy z drua 7 wrześnla L991 r. o systemie oświaĘ
placówki kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy
prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych mogą uzyskać akredytację' stanowiącą
potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewnianie wysokiej jakości
prowadzonego kształcenia. Na podstawie art.68b, ust. 8 ustawy o systemie oświaĘ przepis
powyŻszy stosuje się takŻe do działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2
ustawy. Akredytacj a może obejmowaó całośó lub częśÓ prowadzonego ksŻałcenia.



Akredytacj ę przyznĄe kurator oświaĘ właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji
administracyjnej wydanej, po przeprowadzetiu ptzez powołany ptzez niego zespół, oceny
działalności danej placówki w zakręsie określonym w ust. 3 tegoŻ artykułu.

ZespóŁ Akredytacyjny, powołany w dniu 20 maja 2011 r. na podstawie wniosku,
dołączonych do niego dokumentów otaz oceny stanu faktycznego, dokonanej
w trakcie wvyty akredy.tacyjnej w dniu 8 czerwca2011 r" w miejscu siedziby placówki, przy
ul. Wrocławskiej 48 w Krakowie stwierdził,tŻpIacówka:
1) zapewniabazęwyposaŻonąw środki dydakĘcme, w tym:

pomieszczenia dydakryczne zapewtiające prawidłowy ptzebtegprocesu ksŹałcenia;
wykorzysĘwane w procesie kształcenia Środki dydaktyczne umozliwiają prowadzenie
zĄ ęć zgo drue z załoŻony mi cel ami pro grarrrow1łrri ;

baza i wyposaŹenie dydaktyczne są systemaĘcztie dostosow1łvane do potrzeb
prowadzonego kształcenia;
baza spehria warunki bezpieczenstwa i higieny nauki i pracy;

2) zatra&lta wykwalifikowanąkadrę, w tynr:
kadra posiada kwalifikacje i doŚwiadczełńe zawodowe wymagane do prowadzonego
kształcenia;
kadra systemaĘczrrie uczestniczy w różmychformach doskonalenia zawodowego;

3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
progrcmy nauczatia dla prowadzonego kształcenia, uwzględniające aktualne
tozwiązarlta w zakresie stosowania nowych technik i technologii są udostępniane
prowadzącym i uczestnikom szkolenia;
modyfikacja programów nauczania iorgantzacji procesu kształcenia dokonywana jest
w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonego kształcenia.

Placówka spełnia Ęm samym warunki określone w art. 68b ust. 3 ustawy o systemie

ósw|aty, szczegółowo określone w $ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
zónia 20 grudnia 2003r. w sprawie ĄeQ.tacji placówek i ośrodków prowadzących
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227 , poz. 2247 , z 2005 r. Nr 88,
poz.746). Czas trwania wszystkich form ksnałcenia określonych we łvniosku obejmował nie
mniej n1ż30 godzin zajęć edukacyjnych.

Wobec povły Ższy ch ustaleń, Zesp ół Akredytacyj ny stwierdz 1l, Że zachodzą ptzesłanki
do pozytywnego rczpafrzęnia ńożonego wniosku i przyznania akredytacji. W tym stanie

faktycznym i prawnym na podstawie art. 68b ust. I,2,3 i 8 ustawy z drua7 vłrzęśrua I99I r.

o systemie oświaty, podj{em decyzjęjak na wstępie.

Strony mogą odwołać się od niniejszej decyzji do Ministra Edukacji Narodowej za
pośrednictwem Małopolskiego Kuratora oświaty, ul. Basńowa 2Ż, 31-156 Kraków
w terminie 14 dni od daty dotęczerianiniejszej decyzj|

otrąłnuje:
Mariusz Szczepanik
ośrodek Szkolenia Kierowców oES
ul. Bobrowskiego I7 l23, 3I-552 Kraków

zew,ski


