
 

 

 

STATUT PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ 

PROWADZONEJ POD NAZWĄ  

 Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki  

i Biznesu „Żak” w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 § 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  jest placówką kształcenia 
ustawicznego bez szkół, działa pod następującymi adresami:                                      

2. Miejsce wykonywania zadań statutowych szkoły: ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź;     
3. Miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych: ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź;   

 
zwany dalej  ,,Ośrodek”. 
 

4. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r.  w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( DZ. U. z 2019 poz. 652). 
 
   § 2 

Osoba prowadząca i organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

1. Osobą prowadzącą Ośrodek jest: 

Centrum Nauki i Biznesu  ,,Żak” Sp. z o.o., ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź,              

REGON: 100190115 

NIP: 729-259-78-69 

KRS: 0000254643, Sąd Gospodarczy w Łodzi XX Wydział KRS. 

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.  

    §3 

Cel, zadania i formy realizacji 

 

1. Celem Ośrodka jest prowadzenie kursów w formach pozaszkolnych, umożliwiających 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 

osoby dorosłe. 

  

2. Kursy  są prowadzone w formie warsztatów, wykładów, pokazów i ćwiczeń  

w następujących obszarach:      
              

                                                                                                                            

1) audiowizualnej,  

2) budowlanej, 

3) ceramiczno-szklarskiej,  

4) chemicznej,  

5) drzewno-meblarskiej,  

6) ekonomiczno-administracyjnej,  

7) elektroenergetycznej,  

8) elektroniczno-mechatronicznej,  

9) fryzjersko-kosmetycznej,  



10) górniczo-wiertniczej,  

11) handlowej,  

12) hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej,  

13) leśnej,  

14) mechanicznej,  

15) mechaniki precyzyjnej,  

16) metalurgicznej,  

17) motoryzacyjnej,  

18) ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,  

19) ogrodniczej,  

20) opieki zdrowotnej,  

21) poligraficznej,  

22) pomocy społecznej,  

23) przemysłu mody,  

24) rolno-hodowlanej,  

25) rybackiej,  

26) spedycyjno-logistycznej,  

27) spożywczej,  

28) teleinformatycznej,  

29) transportu drogowego,  

30) transportu kolejowego,  

31) transportu lotniczego,  

32) transportu wodnego,   

33) lingwistycznym, 

34) kształcenia ogólnego, 

35) psychologiczno-pedagogicznym, 

 

Ośrodek prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szczegółowy regulamin 

dotyczący realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego statutu. 

 

3. Kursy odbywają się w oparciu o programy autorskie opracowane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem wymogów rynku pracy  

i nowości technicznych, zatwierdzone przez osobę prowadzącą Ośrodek. 

 

4. Program nauczania zawiera: 

 

1) nazwę formy kształcenia; 

2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji; 
3) wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy; 
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania oraz efekty; 
5) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 
6) sposób i formę zaliczenia. 

  



5. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie. Treść zaświadczenia 
reguluje rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r.  w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (DZ.U. z 2019r. poz. 652). 

 § 4 
Obowiązki organizatora kształcenia 

 
1. Ośrodek zapewnia: 

 
1) programy nauczania; 
2) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju 

prowadzonego kształcenia; 
3) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 
4) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 
5) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom  

niepełnosprawnym; 
6) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. 

 
2. Ośrodek kształcenia prowadzi dokumentację dla każdego kursu obejmującą: 

 
1) program nauczania; 
2) dzienniki zajęć; 
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia; 
4) ewidencję wydanych zaświadczeń. 

 
 § 5 

Organy Ośrodka  oraz zakres jego zadań 
 
1. Organem Ośrodka jest: 

 
1) Dyrektor; 

 
2. Dyrektor Ośrodka jest organem zarządzającym:  

 
1) jest organem zarządzającym;  
2) sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu kształcenia; 
3) ustala datę rozpoczęcia i zakończenia kursu z uwzględnieniem ilości godzin 

wynikających z planów autorskich; 
4) dba o rozwój Ośrodka, poprzez tworzenie z kadrą pedagogiczną  nowych programów 

kursów, które przedstawia do zatwierdzenia osobie prowadzącej Ośrodek; 
5) skreśla osobę z listy uczestników kursu w przypadku nieterminowej – ustalonej w 

umowie- opłaty za kurs. 
 
 
 
 

 



§ 6 
Prawa i obowiązki wykładowców/pracowników 

 
1. Prawa i obowiązki wykładowców placówki określają zawierane odrębnie, umowy zlecenia 

lub umowy o pracę; 
2. Powyższe umowy uwzględniają zobowiązania pracowników pedagogicznych do 

respektowania przepisów ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,  
w zakresie dotyczącym działalności placówek niepublicznych, a nadto do przestrzegania 
postanowień niniejszego Statutu;  

3. Wykładowcy mają prawo w szczególności do: 
 
1) wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1); 
2) korzystania z zaplecza dydaktycznego placówki, w zakresie uzasadnionym potrzebami 

prowadzonych kursów; 
3) prowadzenia zajęć według własnej metodyki. 

 
 § 7 

Zasady przyjmowania uczestników 
 
1. Ośrodek stosuje politykę otwartości. O przyjęciu na kurs nie decydują egzaminy wstępne. 
2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończenie 18 roku życia oraz podpisanie umowy o 

warunkach uczestnictwa w kursie i spełnienie wymagań związanych z jego 
funkcjonowaniem. 

 § 8 
  Prawa i obowiązki uczestników 
  
1. Uczestnik kursu ma prawo do realizacji w sposób swobodny swojego prawa do nauki w 

sposób zgodny z dobrym obyczajem, zasadami współżycia społecznego i w duchu ustawy 
Prawo oświatowe, a w szczególności do: 

 
1) zapoznania się z treścią programu kursu oraz Statutu Ośrodka; 
2) zgłaszania swoich uwag kadrze dydaktycznej, dotyczących przebiegu nauki                                       

i organizacji zajęć oraz innych istotnych dla Ośrodka spraw; 
3) jawnej oceny pracy; 
4) obiektywnej oceny pracy niezależnie od jego poglądów politycznych, pochodzenia, 

narodowości, wyznania, orientacji seksualnej, itd.; 
5) bycia traktowanym godnie; z poszanowaniem jego dobrego imienia i innych dóbr 

osobistych, w tym wolności i nietykalności cielesnej; 
6) szeroko pojętej wolności, w tym wolności światopoglądowej i religijnej. 

 
2. Uczestnik ma obowiązek: 

 
1) punktualnie i regularnie uczestniczyć w zajęciach, by otrzymać zaświadczenie o 

ukończenie kursu ( wymagana jest 50% frekwencja na kursie); 
2) wykonywać polecenia kadry dydaktycznej związane z realizacją treści programowych; 
3) dbać o dobre imię Ośrodka; 



4) dokonywać obowiązkowych opłat związanych z pobieraną nauką, 
 w ustalonej kwocie oraz w ustalonym terminie zgodnie z umową (dotyczy uczestnika, 
który jest płatnikiem lub  płatnika). 

 
3. Skreślenie z listy uczestników kursu. Uczestnik kursu może być skreślony z listy na mocy 

decyzji Dyrektora, jeżeli: 
 

1) nie dokonał w terminie stosownej opłaty;  
2) nie wykonuje zadań i prac zleconych programem;  
3) nie uzyskuje pozytywnej oceny końcowej z zaliczenia końcowego, o ile jej   uzyskanie  

przewidziane jest programem szkolenia. 
 
4. Odwołanie 

 
1) od decyzji Dyrektora w sprawach indywidualnych dotyczących słuchaczy, w terminie  

siedmiu dni, przysługuje odwołanie do Osoby Prowadzącej;  
2) Osoba Prowadząca podejmuję  decyzje w terminie 14 dni, od dnia wpłynięcia wniosku;  
3) W sprawach dotyczących skreślenia z listy słuchaczy, słuchaczowi przysługuje 

odwołanie od decyzji Osoby Prowadzącej, utrzymującej decyzję Dyrektora o skreśleniu 
słuchacza z listy Słuchaczy, do Łódzkiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od 
decyzji Osoby Prowadzącej. 

 
5. Uczestnik kursu, w razie stwierdzenia naruszenia praw słuchaczy, ma prawo do złożenia 

skargi. 
6. Skarga, o której mowa w ust. 5. rozpatrywana jest przez skład mediacyjny; 
7. Skład mediacyjny wyznacza Dyrektor Ośrodka. Jeżeli skarga dotyczy Dyrektora Ośrodka, 

Dyrektor niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przekłada ją osobie prowadzącej, 
która wyznacza skład mediacyjny do rozpoznania skargi. 

8. Skarga zostaje rozpoznana w terminie 7 dni od dnia powołania składu mediacyjnego i 
kończy się wydaniem uchwały, która: 
1) uznaje skargę za zasadną albo 
2) oddala skargę. 

9. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 8 
przekazuje uchwałę słuchaczowi za pośrednictwem operatora publicznego bądź za 
pokwitowaniem w siedzibie sekretariatu Ośrodka. 

10. Na uchwałę, o której mowa w ust. 8 nie przysługuje środek zaskarżenia. 
11. Słuchaczowi niezależnie od trybu rozpoznawania skarg w razie stwierdzenia naruszenia 

praw słuchaczy przysługują środki przewidziane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 
 § 9 

Finansowanie Ośrodka 
 
1. Udział w kursach organizowanych przez Ośrodek jest odpłatny. Płatnikiem może być 

uczestnik, który spełnia następujące warunki: 
1) jest osobą pełnoletnią; 
2) wyraża zgodę na warunki uczestnictwa w kursie poprzez podpisanie umowy. 



 
2. Płatnikiem może zostać również podmiot zgłaszający uczestników na kurs. 
 
3. Wysokość opłat za kurs ustalana jest przez osobę prowadzącą Ośrodek i podawana do 

wiadomości uczestników przed podpisaniem umowy o warunkach uczestnictwa. 
 
4. Warunki opłat określa umowa podpisana przez strony ( uczestnika i Ośrodek). Umowa 

zawierana jest najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Nowelizacja Statutu dokonuje się ze względu na: 

 
1) zmiany przepisów prawa oświatowego; 
2) zmiany organizacyjne funkcjonowania Ośrodka; 
3) inne. 

 
2. Nowelizacji Statutu dokonuje się na wniosek: 
 

1) osoby prowadzącej Ośrodek; 
2) organu nadzorującego; 
3) Wszelkie zmiany statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie 

14 dni od daty ich wprowadzenia. 
 
 
Załącznik: 
Regulamin realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
 
Statut wchodzi w życie  z dniem 01 września 2020 roku. Jednocześnie moc traci statut 
dotychczas obowiązujący.  
 
 
 
                              …………………………… 
             podpis 


