
ZARZĄDZENIE Nr ~A4 f 019 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 31 grudnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opiaty wnoszonej przez placówki doskonalenia 
nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji. 

Działając na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 

poz. 1148 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 

2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029), w związku 

z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (M .P. z 2019 r. 

poz.64), który w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen 

o 1,6%), zarządzam, co następuje : 

§1 

Ustalam wysokość opłaty jaką powinno się wnosić, na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty 

w Kielcach w 2020 roku, placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji 

(z wyłączeniem placówek, które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie zgodnie z art. 184 ust. 6 ww. 

ustawy) na kwotę 1036,32 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych 32/100). Opłatę należy 

wnosić na rachunek 6810101238085209223100 0000, którego właścicielem jest Kuratorium Oświaty 

w Kielcach; al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce . 

§2 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

§3 

Za rządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 



Uzasadnienie 

Wprowadzenie tego Zarządzenia wynika z art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 ze zm.), wskazując szczegółowe warunki, wysokość i tryb wnoszenia 

opłat przez podmioty ubiegające się o akredytaCję. Dodatkowo § 13 ust. I i 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia 

nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 2029) wskazuje na wysokość opłaty zgodnej z waloryzacją dokonaną w 

oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim 

roku kalendarzowym w wysokości 101,6 ( wzrost cen o 1,6%). Termin ogłoszenia zmian przez 

kuratorów oświaty określony został na dzień 31 grudnia każdego roku. 


