
MAI-OPOLSKI KURATOR OSWIATY

SEPZ-L.'46.1.2017.Gt Krak6w, dni&Or rarca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 68b ust. l, 2, 3 i 8 ustawv z dnia 7 wrze{nia 1991 r. o systernie oswiaty (Dz

tJ.22016 Foz. 1943) oraz $ 16 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 20

gmdnia 2003 r. w sprawie akredytac.ii plac6wek i osrodl<6w prowadz4cych ksztatcenic ustawicznc

iv fonr.rach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, po2.2241 i z 2005 r. Nr 88, poz. 746) po rozpatrzenitt

wniosku Pana Jerzego Suchodoly osoby prowadz4cej Szkolq G6rsk4 - Niepublicznq Plac6wkq

I(sztalcenia Ustawicznego w tQtowem 277,34-733 Mszana G6rna

przyznajg

akredytacjq na czgS6 prowadzonego przez Jerzego Suchodolg pod nazw4 Szkola G6rska-

Niepubliczna Plac6wka Ksztalcenia Ustawicznego, powolanej na podstawie art. 82 ust.l

ustawy o systemie oSwiaty, ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych" w zakresie:

r. Kurs instruktora sportu w zakresie czqdci og6lnej.

z. Kurs instruktora sportu o specjalnodci narciarstwo zjazdowe.

3. I(urs instruktora sportu o specjalno6ci strzelectwo sportowe i stlzelectwo bojowe.

4. Kurs instruktora sportu w specialnofci survival.

5. Kurs instruktora sportu o specialnodci trener personalny.

6. I(urs instruktora sportu o specjalnoSci wspinaczka skaikowa.

7. I(urs instruktora sportu o specjalno6ci samoobrona.

8. Kurs do prac na *ysoko6ciach z wykorzystaniem technik i sprzqtu alpinistycznego.

UZASADNIENIE

W <lniu 5 wrzeSnia 2014 r. Jerzy Suchodola - osoba prowadz4ca Szkolq G6rskq - Niepubliczn4

Plac6wkq Ksztalcenia Ustawicznego w Lgtowem 271 34 - 733 Mszana G6rna zlo2-y1 wniosek

o przyznanie akredytacji na czg56 prowadzonego ksztalcenia ustawicznego w fonttaclt pozaszkolnych

w zakresie kurs6w:

r. I(urs instruktora sportu w zakresie czqdci og5lnej.

z. Kurs instruktora sportu o specjalno5ci narciarslwo z.iazdowe.

3. Kurs instruktora sportu o specialnodci strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe.

4. Kurs instruktora sportu w specjalnodci survival.

5. I(urs instruktora sportu o specjalno5ci trener personalny.

6. I(urs instruktora sportu o specjalno6ci wspinaczka skalkowa.

7. Kurs instruktora sportu o specjalnodci samoobrona.

8. Kurs do prac na wysokosciach z wykorzystaniem technik i sprzQtu alpinistycznego.



zgodnie z art.68b ust. I ustawy zdniaT wrzeSnia l99l r. o systemie oswiaty plac6wki
ksztalcenia ustawicznego, o kt6rych mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy prowadz4ce ksztalcenie
w formach pozaszkolnych mog4 uzyska6 akredytacjg, stanowi4c4 poiwierdzenie spelniania
okre6lonych wymog6w i zapewnianie wysokiej jakosci prowadzonego ksaalcenia. przepis powy2szy
stosuje sig takZe do dzialalnosci oswiatowej, o l,it6rej mowa w art. 83a ust. 2 ustawy. Alredytacja
moZe obejmowa6 caio66 lub czg36 prowadzonego ksztalcenia. Akredytacjg przyznaje krirator oSwiaty
wlasciwy dla siedziby plac6wki, w drodze decyzji administracyjnej wydanej, po przeprowadzeniu
ptzez powolany przez niego zesp6l, oceny dzialalno6ci danej plac6wki w zakresie okre5lonym w ust. 3
tegoz artykulu.

Zesp6l Akredytacyjny, powolany w dniu 2l lutego 2017 r., na podstawie wniosku
i dolqczonych do niego dokument6w oraz oceny stanu faktycznego, dokonanej
w trakcie wizlty akredltacyjnej w dniu 2 marca 2017 r. wmiejscu prowadzonego ksaalcenia tj.
w szkole G6rskiej - Plac6wce Ksztalcenia Ustawicznego w l-gtowent 277 stwierdzil, i2 plac6wka:
1) zapewnia bazg wyposazon4 w Srodki dydaktyczne, w tym:
- pomieszczenia dydaktyczne zapewniaj4ce prawidlowy przebieg procesu ksztalcenia;
- wykorzystywane w procesie ksztalcenia Srodki dydaktyczne umo2liwiajq prowadzenie zajg6

zgodnie z zaloinnymi celami programowymi;
- 6aza i wyposa2enie dydaktyczne sq systematyczilie dostosowS.rvane do potrzeb prowadzonego

ksztalcenia;
- baza spelnia warunki bezpieczefstwa i higieny nauki i pracy;

2) zatrudnia wykwalifikowan4 kadrg, w tym:
- kadra posiada kwalifikacje i do6wiadcz-enie zawodowe wymagane do prowadzonego

ksztalcenia, wykladorvcy posiadaj4 ukofczone studia wy2sze danej specjalno5ci, certyfikaty
uprawniaj4ce do prowadzenia specjalistycznych zajgi wydane przez uprawnione insS4ucje;-- kadra systematycznie uczestniczy w r6znych formach doskonalenia zawodowego;

3) opracowuje i udostgpnia materialy metodyczno-dydaktyczne, w tym:
- programy nauczania dla proryadzonego ,ksztalcenia, uwzgledniaj4ce aktualne rozwi4zania

w zakresie stosowania nowych technik i technologii sq udostgpniane prowadzqcymi
uczestnikom szkolenia;

- modyfikacja program6w nauczania i organizacji procesu ksztalcenia dokonywana jest
w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonego ks ztalcenia.

Plac6wka spelnia tym samym warunki okreSlone w art. 68b ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty,
szczeg6lowo okre6lone w $ 4 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia
2003 r. w sprawie akredytacj i plac6wek i o6rodk6w prowadz4cych ksztalcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, po2.2247,22005 r. Nr 88, poz.746). Czas trwania wszystkich form
ksztalcenia okre6lonych we wniosku obejmowal nie mniej niz 30 godzin zajg6 edukacyjnych.

Wobec powyZszych ustaleri, Zesp6l Akredytacyjny stwierdzil, Le zachodz4 przeslanki do
poz)4ywnego rozpatrzenla ztoZonego wniosku i przyznania akredytacj i.

W tym stanie faktycznym i prawnym na podstawie art. 68b ust. 1,2,3 i 8 ustawy z dnia
7 wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty, podj4lem decyzjgjak na wstgpie.

Otrzynruj e: Jerzy Suchodola, Lgtowe 277 34-731 \4szana G6ma

Strona mo2e odwola6 sig od
poSrednictwem Maiopolskiego Kuratora
daty dorgczen ia niniejszej decyzji.

niniejszej decyzji do Ministra Edukacji Narodowej za
ul. Ujastek l,3l-752 Krak6w w telminie 14 dni od



sEPZ-r.5.16. L20 t 7.c.l

Krak6w, dniJSmarca 2017 r.

w Nowym S4czu, tj. ,,13 lutego

sprostowanie nie prowadzi do

Ministra Edukacj i Narodowej
Ujastek 1, 3l-752 Krak6w,

POSTANOWIENIE

Matropolski Kurator OSwiaty, dziatraj4c z wzqdt, na podstawie ar1. 113 $ 1 Kodeksu
postgpowanraadministracyjnego(Dz.U.2201.6r.po2.23,868,996, 15'79,2138)

postanawia

sprostowad oczywist4 omylkg pisarsk4 w sentencji decyzji Malopolskiego Kuratora Oswiaty
z dnia 9 marca2017 r., znak pisma SEPZ-I.546.1.2017.GJ, w sprawie przyznania akredytacji
na czg\t, prowadzonego przez Jerzego Suchodolg pod nazw4 Szkola G6rska - Niepubliczna
Plac6wka Ksztalcenia Ustawicznego, ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
w nastgpujqcy spos6b:

1. w pkt 4. na stronie pierwszej slowo ,,survival" zastgpuje sig slowem ,,surwiwal",
2. w uzasadnieniu na stronie pierwszej w wierszu pierwszl,rn datg ,,5 wrze3nia 2014 r."

zastgpuje sig dat4,,l3 lutego 2017 r."

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1l3 $ 1 k.p.a. organ administracji publicznej moZe prostowat z trzgdu
blgdy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczylviste omylki w wydanych przez siebie
decyzjach.

W sentencji decyzji z dnia 9 marca 201.7 r., znak pisma SEPZ-L5 46.1.2017.GJ, na
stronie pierwszej, dwukrotnie w pkt 4. wpisano niew.la6ciw4 nazwg prowadzonej formy
ksztalcenia ustawicznego, a mianowicie Kurs instruktora sportu w specjalno6ci ,,survival".
Natomiast ze z*oionego przez pand Jerzego Suchodolg wniosku z dnia 9 tutego 2017 r.
wynika, i2 prawidlowa nazwa brzmi Kurs instruktora spoftu w specjalno6ci ,,surwiwal".

Ponadto, w uzasadnieniu na stronie pierwszej w wierszu pierwszym wpisano
niewla6ciw4 datg ztroZonego wniosku, a mianowicie ,,5 wrzesnia 2014 r.", kt6rq zastgpuje sig
prawidlow4 dat4 wply,rvu do K
2017 r."

Malopolski Kurator
zmiany merytorycznej decyzji.

Na niniejsze postanowienie przysiugule siion i,i za?alenie do
za po6rednictwem Malopolskiego Kuratora OSwiaty, ul.
w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia postanowienia.

tz

OtrzymujA:

l. Jerzy Suchodola, tr gtowe 277, 34 -733 Mszana G6ma
a/a


