
 
DORADZTWO ZAWODOWE. 
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE. 
AKREDYTACJA 
(materiały szkoleniowe) 
 



Doradztwo zawodowe 

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy 
wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, 
prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa 
zawodowego, […], polegające w szczególności na prowadzeniu: 
1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu 
wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień; 
2) w klasach I–VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu 
zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień; 
  3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6,  
  zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.                    /Art. 26a ust. 1 UPO/ 



Doradztwo zawodowe 

Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 
1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 
2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub 
kształcenia w zawodzie; 
3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 
4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych  
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęciach z wychowawcą. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa 
zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa 
zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 
        /Art. 26a ust. 2 i 3 UPO/ 



Kształcenie ustawiczne 

 
Kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 
dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych  
w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny 
       /Art. 4 pkt 30 UPO/ 

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 

/art. 117 ust. 1 UPO/ 



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/ 



Kształcenie ustawiczne 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć kurs, którego program 
nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia 
przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji 

/Art. 4 pkt 35 UPO/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
              /Art. 117 ust. 2 UPO/ 



Kształcenie ustawiczne 

 
Od 1 września 2020 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego [nowa podstawa programowa 2019] określoną  
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 UPO. 
 
Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o podstawę 
programową kształcenia w zawodach [dotychczasowa podstawa programowa 
2017], określoną w przepisach wydanych na podstawie [dotychczasowego] art. 47 
ust. 1 pkt 2 UPO odbywa się do 31 grudnia 2020 r. 
 
     /Art. 87 ustawy z dnia 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 

Kurs umiejętności zawodowych – należy przez to rozumieć kurs, którego program 
nauczania uwzględnia: 
a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego  
w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej 
kwalifikacji albo 
b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1    /Art. 4 pkt 35a UPO/ 
 

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.      /Art. 117 ust. 2a UPO/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 



Kształcenie ustawiczne 

Od 1 września 2020 r. kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności 
zawodowych, odbywa się w oparciu o program nauczania uwzględniający: 
1) podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 UPO [nowa podstawa 
programowa 2017], w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych 
w ramach danej kwalifikacji albo 
2) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 UPO [nowa podstawa] 
 

Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych w oparciu o program 
nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach określoną 
w przepisach wydanych na podstawie [dotychczasowego] art. 47 ust. 1 pkt 2 UPO 
[podstawa programowa 2017], w zakresie jednej z części efektów kształcenia 
wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji odbywa się do dnia 31 grudnia 2020 r.
     /Art. 84 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kształcenie ustawiczne 

 
Kurs kompetencji ogólnych – należy przez to rozumieć kurs, którego program 
nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia 
ogólnego 
       /Art. 4 pkt 35b UPO/ 
 

 
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.    
       /Art. 117 ust. 2b UPO/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kształcenie ustawiczne 

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – należy przez  
to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych 
pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego 
program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie
       /Art. 4 pkt 35c UPO/ 
 

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.   
       /Art. 117 ust. 2c UPO/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kształcenie ustawiczne 

Od 1 września 2019 r. kształcenie ustawiczne na turnusie dokształcania 
młodocianych pracowników odbywa się w oparciu o program nauczania 
uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 UPO 
[nowa podstawa programowa 2019]. 
 
Kształcenie ustawiczne na turnusie dokształcania młodocianych pracowników  
w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w 
zawodzie określoną w przepisach wydanych na podstawie [dotychczasowego] art. 47 
ust. 1 pkt 2 UPO [podstawa programowa 2017] prowadzi się do 31 sierpnia 2021 r.
   
     /Art. 86 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kształcenie ustawiczne 

 
 
Kształcenie ustawiczne może być prowadzone: 
a) w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej,  
 a w przypadku form pozaszkolnych – także z wykorzystaniem metod  
 i technik kształcenia na odległość, 
b) turnus dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony 
 wyłącznie w formie dziennej. 
                        /Art. 117 ust. 3 UPO/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


