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Święto~~ego Kuratora Oświaty 
z dnia ...... grudnia 2018 roku 

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opiaty wnoszonej przez 
placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 

ubiegające się o przyznanie akredytacji. 

Działając na podstawie art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
(Dz. U. z 2018 poz. 996 z późno zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji p]acówek 
i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 
Nr 227, poz. 2247 z późno zm.), w związku z założeniami przyjętymi do ustawy budżetowej 
na 2019 rok, zakładającymi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konswnpcyjnych w 
wysokości 102,3 % zarządzam, co następuje: 

§1. 

Ustalam \\'Ysokość opłaty jaką powinny wnosić, na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty 
w Kielcach w 2019 roku, placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji (z wyłączeniem placówek i ośrodków, 
które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie zgodnie z art. 118 ust. 7 ww. ustawy na kwotę 
1041 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści jeden złotych). Opłatę należy wnosić na 
rachunek 68 1010 1238 0852 0922 3100 0000, którego właścicielem jest Kuratorium Oświaty 
w Kielcach; al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

§ 2. 

Z dnjem 1 stycznia 2019 r. traci moc Zarządzenie nr 613/2017 Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty z dnia 19 grudnia 2017 roku. 

§ 3. 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 



Uzasadnienie 

Wprowadzenie tego Zarządzenia wynika z art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późno zm.). 
Dodatkowo § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 
2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późno zm.) wskazuje na wysokość opłaty 
zgodnej z zakładanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
wysokości 2,3 % przewidzianym na rok 2019. 
Tennin ogłoszenia zmian przez kuratorów oświaty określony został na dzień 31 grudnia 
każdego roku. 


