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Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

w wersji obowiązującej od 1 września 2019 roku 

Art.  117.  [Kształcenie ustawiczne]  
1.  

127
  Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: 

1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia 

i szkołach policealnych; 

2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki 

kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne 

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4. 

1a.  
128

  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. 

2.  
129

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego; 

3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-

szkoleniową; 

4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, 

posiadające akredytację, o której mowa w art. 118. 

2a.  
130

  Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 

zawodowego. 

2b.  
131

  Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być 

prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra 

kształcenia zawodowego. 

2c.  
132

  Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być 

prowadzone przez: 

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół 

artystycznych - w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych 

zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; 

2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego. 

3.  
133

  Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub 

zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Turnus dokształcania młodocianych pracowników może być 

prowadzony wyłącznie w formie dziennej. 
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4.  Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 170 ust. 2 

oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

5.  
134

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych 

placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego, 

2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych 

formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien spełniać program nauczania, 

3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia 

kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych, 

4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach 

pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, 

o której mowa w ust. 1a pkt 5 - zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu 

wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie, 

5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie, 

6) tryb zwalniania osób, o których mowa w ust. 12, z całości lub części opłat za 

kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5, 

oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w ust. 11 

- uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy 

podejmowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania 

kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do 

form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie 

nowych kwalifikacji oraz włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego, a także 

konieczność prawidłowego udokumentowania w przypadku zwolnienia lub zwrotu opłaty, 

o której mowa w ust. 7. 

6.  
135

  (uchylony). 

7.  
136

  Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać opłaty za 

kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3 i 5. 

8.  
137

  Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których 

mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie może przekraczać 

ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie. 

9.  
138

  Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia 

kształcenia, na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa 

w ust. 1, wskazany przez dyrektora tej szkoły, placówki lub centrum. 

10.  
139

  Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może 

w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na 

wniesienie opłaty w ratach. 

11.  
140

  Opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych, uniemożliwiających podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej, dyrektor 

publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może zwrócić opłatę. 

12.  
141

  Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może 

zwolnić w całości lub w części z opłaty osobę o niskich dochodach, w szczególności jeżeli 

dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693 i 2192). 
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Art.  118.  [Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego]  
1.  

142
  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. 

2.  
143

  Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy 

ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na 

okres 5 lat. 

3.  
144

  Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które: 

1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 

3 lat; 

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. 

4.  
145

  (uchylony). 

4a.  
146

  Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora 

oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej 

w zakresie określonym w ust. 3. 

4b.  
147

  Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje 

wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami 

kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w pracach zespołu 

poza godzinami pracy w kuratorium. 

4c.  
148

  Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator oświaty, 

z tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może przekroczyć 25% 

kwoty, o której mowa w ust. 6. 

4d.  
149

  W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu akredytacyjnego, wraz 

z pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych przez placówki ubiegające się 

o akredytację. 

5.  
150

  Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli 

stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania 

akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień. 

6.  
151

  Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości 1023 zł, 

waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy kuratorium 

oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku. 
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6a.  
152

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia 

każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego 

ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie 

z ust. 6. 

7.  Z opłat, o których mowa w ust. 6, są zwolnione podmioty, które prowadzą całość 

kształcenia nieodpłatnie. 

8.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie 

z przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także 

instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

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

9.  
153

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 

i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 4a, oraz wzory dokumentów 

stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, uwzględniając udział w zespole 

w szczególności przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz 

organizacji pracodawców. 

10.  
154

  (uchylony). 

11.  
155

  Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na 

kształcenie w których przyznał akredytację, i podaje go do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres podmiotu 

prowadzącego daną formę pozaszkolną, miejsce prowadzenia kształcenia, zakres i formę 

kształcenia. 

127
 Art. 117 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
128

 Art. 117 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
129

 Art. 117 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
130

 Art. 117 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 49 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
131

 Art. 117 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 49 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
132

 Art. 117 ust. 2c dodany przez art. 1 pkt 49 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
133

 Art. 117 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. e ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
134

 Art. 117 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. f ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
135

 Art. 117 ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 49 lit. g ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
136

 Art. 117 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
137

 Art. 117 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
138

 Art. 117 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
139

 Art. 117 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
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140
 Art. 117 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
141

 Art. 117 ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 49 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
142

 Art. 118 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 50 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
143

 Art. 118 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 50 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
144

 Art. 118 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 50 lit. a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
145

 Art. 118 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 50 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
146

 Art. 118 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 50 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
147

 Art. 118 ust. 4b dodany przez art. 1 pkt 50 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
148

 Art. 118 ust. 4c dodany przez art. 1 pkt 50 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
149

 Art. 118 ust. 4d dodany przez art. 1 pkt 50 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
150

 Art. 118 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 50 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
151

 Art. 118 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 50 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
152

 Art. 118 ust. 6a dodany przez art. 1 pkt 50 lit. e ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
153

 Art. 118 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 50 lit. f ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
154

 Art. 118 ust. 10 uchylony przez art. 1 pkt 50 lit. g ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

(Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
155

 Art. 118 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 50 lit. h ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 


