
1   

   Wykaz placówek i ośrodków   

prowadzących kształcenie ustawiczne w formach   

pozaszkolnych w województwie mazowieckim   

   

I. Na podstawie Decyzji Nr 36 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lipca 2004 r. 

działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej firma GLOBAL 

LANGUAGE CENTRE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 242,  otrzymała 

akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie:   

1. Języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego (kształcenie ogólne) w formie kursów 

trwających  po 12 semestrów,   

2. Specjalistycznych kursów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla osób 

związanych  z handlem, ekonomią i gospodarką - trwających po 10 semestrów,   
3. Specjalistycznych kursów z języka angielskiego dla osób zainteresowanych prawem (w tym 

prawem Unii Europejskiej), ekologią, finansami i księgowością, meteorologią, obsługą klientów, 

prowadzeniem korespondencji, konwersacji, negocjacji, prezentacji lub spotkań w formie kursów 

trwających co najmniej 40 godzin każdy,   

4. Języka angielskiego dla osób przystępujących do egzaminów Rady Europy TELC, egzaminów 

Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE, LCCI) - w formie kursów trwających, co najmniej 50 godzin  

każdy,   
5. Języka angielskiego dla osób zdających egzaminy w NATO, według standardów STANAG 6001 

–  w formie kursu trwającego co najmniej 500 godz.,   

6. Psychologii dla osób zainteresowanych problematyką obsługi klienta, efektywnego uczenia się, 

szybkiego czytania, zdawania egzaminów, neurolingwistycznego programowania (NLP), a także 

prowadzenia negocjacji i prezentacji - w formie kursów trwających, co najmniej 60 godzin każdy.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/26/06 z dnia 16 marca  
2006 r. zmieniono w decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lipca 2004 roku, znak: 

KO.ZA.4833/1/04, w sprawie przyznania akredytacji na prowadzenie określonych form 

kształcenia ustawicznego, nazwę i siedzibę placówki. Wpisano brzmienie: GLOBAL Training  
Centre Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44 lok. 201, 00-024 Warszawa. Pozostawiono bez zmian 

pozostałe postanowienia decyzji.   

   

II. Na podstawie Decyzji Nr 70 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 września   

2004 r. działający na podstawie przepisów o działalności gospodarczej Zakład 

Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Płocku, ul. Ułańska 1 otrzymał akredytację na  

prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie:   

1. Spawania - w formie kursów przyuczających do zawodu spawacza, trwających co najmniej 180  godz.  
oraz kursów przyuczających do cięcia palnikiem, trwających co najmniej 45 godz.   

2. Fryzjerstwa – w formie kursów przyuczających, trwających co najmniej 80 godz.   

3. Kosmetyki - w formie kursów przyuczających, trwających co najmniej 80 godz.   

4.Transportu wewnątrzzakładowego-w formie kursów przyuczających dla kierowców wózków 

jezdniowych, trwających co najmniej 40 godz.   

5. Przewożenia towarów niebezpiecznych – w formie kursów trwających co najmniej 40 godz.   

6. Bezpieczeństwa i higieny pracy – w formie kursów podstawowych i okresowych trwających co 

najmniej 30 godz.   

   

III. Na podstawie Decyzji Nr 76 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 8 października 

2004 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 
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numerem 639K, Centrum Kształcenia Zawodowego „Ekspert”, z siedzibą w Warszawie  

ul. Chłodna 36/46 otrzymała akredytację na prowadzenie kształcenia w zakresie:   
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – w formie kursów trwających, co najmniej 30 godz. – cofnięto  
akredytację;   
2. Rzeczoznawstwa samochodowego – w formie kursów dla kandydatów na rzeczoznawców 

samochodowych, trwających, co najmniej 90 godzin.   

   

3. Organizacja i prowadzenie placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – w formie kursów 

trwających, co najmniej 30 godz.- cofnięto akredytację;   

   
Na podstawie Decyzji nr KPU.546.3.2012.MA Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego  
2012 r. cofnięto przyznaną akredytację Decyzją Nr 76 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 8 

października 2004 r. na prowadzenie kształcenia w zakresie:   
1.  Bezpieczeństwa i higieny pracy – w formie kursów trwających, co najmniej 30 godz.   

2.Organizacji i prowadzenia placówek wypoczynku dzieci i młodzieży– w formie kursów  

trwających, co najmniej 30 godz.  dla niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Centrum 

Kształcenia Zawodowego  
„Ekspert”, wpisanej do ewidencji pod numerem 639K, z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 36/46.   

   

IV. Na podstawie Decyzji nr 75 Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ZA.4833/6/04 

z dnia 8 października 2004 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

wpisana do ewidencji pod numerem 607K Ośrodek Szkoleniowy TBF z siedzibą 

w Warszawie, ul. Ksawerów 21 otrzymała akredytację na prowadzenie kształcenia 

ustawicznego w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy - w formie kursów 

trwających, co najmniej 30 godz.   

   

Na podstawie Decyzji nr 102 Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ZA.4833/14/04 z dnia 17  

grudnia 2004 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 8 października 2004 

roku, znak: KO.ZA.4833/6/04 w sprawie przyznania akredytacji na kursy w zakresie:  
bezpieczeństwa i higieny pracy w ten sposób, że po zwrocie „z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Ksawerów 21” wpisano w to miejsce „z siedzibą w Warszawie ul. Lecha 12” Pozostawiono bez 

zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

V. Na podstawie Decyzji nr 81 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada  

2004 r. działający na podstawie przepisów o działalności gospodarczej Ośrodek  

Szkoleniowy Kierowców „Auto - Szkoła Bieniawscy”,z siedzibą w Miętnem 70F, 08-400   

Garwolin otrzymał akredytację na:   

1. Prowadzenie kursów szkolenia na prawo jazdy kategorii A, B, C, D, C+E i B+E   

   

VI. Na podstawie Decyzji nr 82 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2004 

r. działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej - Oddział Regionalny w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach ul.   

 Sokołowska 37 otrzymało akredytację na:   

1. Kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w liceach ogólnokształcących dla  

dorosłych, trwające trzy semestry,   

2. Kursy przygotowujące do zdawania egzaminów dojrzałości z języka polskiego, historii i 

matematyki w szkołach dla dorosłych, w których programach przeznaczono co najmniej 60 godz. na 

każdy z tych przedmiotów.   
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Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KO.KPU.III.KB-4962/15/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku 

stwierdził wygaśnięcie Decyzji nr 82 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyznania 

Towarzystwu Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Siedlcach akredytacji, w związku z 

rezygnacją z prowadzenia szkoleń w niej wymienionych.   

   

VII. Na podstawie Decyzji nr 89 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada  
2004 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 145K Cambridge School of English w Warszawie, ul. Konwiktorska 7 

otrzymała akredytację na szkolenia z języka angielskiego (program ogólny),  

prowadzone w formie:   
1. Kursów językowych dla dzieci trwających 6 semestrów.   
2. Kursów językowych dla młodzieży trwających 10 semestrów.   
3. Kursów językowych dla dorosłych trwających 10 semestrów.   
4. Kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE), trwających 8 semestrów.   

   

VIII. Na podstawie Decyzji Nr 94 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia  

2004 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 625K ART – DECOR w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8 otrzymała akredytację  

na szkolenia z zakresu:   

1. Projektowania wnętrz - w formie kursów trwających co najmniej 60 godz.   
2. Projektowania ogrodów - w formie kursów trwających co najmniej 60 godz.   
3. Bukieciarstwa i florystyki - w formie kursów trwających co najmniej 35 godz.   
   
Na podstawie Decyzji nr KO.ADM.I-KB-4962/3/08 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 

lutego 2008 roku zmieniono Decyzję Nr 94 (KO.ZA.4833/13/04) Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania akredytacji na szkolenia z zakresu projektowania 

wnętrz, projektowania ogrodów oraz bukieciarstwa i florystyki prowadzone przez placówkę „ART 

& DECOR” w ten sposób, że po zwrocie „z siedzibą w Warszawie” zamiast „ul. Białostocka 22” 

wpisuje się „ul. Mazowiecka 6/8”.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.64.2011.MA z dnia 10 lutego 

2012 r. zmieniono Decyzję KO.ADM.I-KB-4962/3/08 z dnia 28 lutego 2008 roku, w sprawie 

przyznania akredytacji niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego „Art & Decor placówka 

oświatowa” na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach  pozaszkolnych w ten 

sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do siedziby placówki, której przyznana została akredytacja  

„…ul. Mazowiecka 6/8…” i wpisano w to miejsce „Al. Niepodległości 177 w Warszawie” b)  

wpisano po akapicie: „…na szkolenia z zakresu…”:   

1.Projektowania wnętrz - w formie kursów trwających co najmniej 60 godz.   
2.Projektowania ogrodów - w formie kursów trwających co najmniej 60 godz.   
3.Bukieciarstwa i florystyki - w formie kursów trwających co najmniej 35 godzin.  miejsce prowadzonej 

działalności edukacyjnej „…prowadzone w Warszawie, przy Al.  Niepodległości 177.”   

   

IX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2005 roku 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica z siedzibą w Mińsku  

Mazowieckim ul. Budowlana 4 otrzymało akredytację na szkolenia w zakresie:   

1. Podstaw obsługi komputera IBM – prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 30 godz.   
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2. Księgowości wspomaganej techniką komputerową – prowadzone w formie kursów trwających co 

najmniej 100 godz.   
3. Bezpieczeństwa i higieny pracy – prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 30 godz.   
   

X. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2005 r.   

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie, ul. Lidzbarska 27c  

otrzymało akredytację na:   

1. Szkolenie sprzedawców (hurt i detal), prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 100 

godzin.   

   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.27.2012.MA z dnia 20  

grudnia 2012 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ZA.4962/4/KU/05  

z dnia 25 stycznia 2005 roku w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja   
„Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie” i wpisano w to miejsce „Centrum   

Kształcenia Praktycznego w Żurominie….”,   
1. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2005 roku 

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod numerem  

462K Centrum Szkolenia Gazownictwa w Warszawie, ul. Kasprzaka 25 otrzymało  

akredytację na szkolenia w zakresie:   

1. Bezpieczeństwa i higieny pracy – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 30 godz.   

2. Pedagogiki i metodyki dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – prowadzone w formie kursów  

trwających, co najmniej 80 godz.   

3. Sieci komunalnych oraz instalacji i urządzeń sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci, 

instalacji i urządzeń gazowych – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 30 godz.   
4. Eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych – prowadzone w formie kursów trwających co  

najmniej 30 godz.   
5. Kosztorysowania obiektów i robót budowlanych i sanitarnych – prowadzone w formie kursów  

trwających, co najmniej 40 godz.   

6. Podstaw marketingu, zarządzania i zagadnień ekonomiczno – finansowych w branży gazowniczej –  

prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 40 godz.   

7. Ochrony środowiska w branży gazowniczej – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 

40 godz.   
   

XII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2005 

roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu ul. Kościuszki 5B otrzymało 

akredytację na szkolenia w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych 

numerycznie – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 40 godz.   

   

XIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 czerwca 2005 

roku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Szkoła Języków Obcych 

EUROSCHOOL Grupa, z siedzibą w Siedlcach, ul. Wojskowa 16/2 otrzymała  akredytację 

na szkolenia w zakresie:   

1. Języka angielskiego (program ogólny), prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 

650  godz.   
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2. Języka niemieckiego (program ogólny), prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 

650  godz.   

3. Języka francuskiego (program ogólny), prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 

650 godz.   
   

XIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2005 r. 

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod numerem 542K 

Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 10, otrzymało 

akredytację na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – prowadzone w formie 

kursów trwających co najmniej 30 godz.   

   
Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KPU.546.23.2012.MA z dnia 17 października 2012 roku 

stwierdził wygaśnięcie Decyzji KO.OA.0211/1240/05 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie 

przyznania akredytacji Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie, na szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy – prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 30 godz., 

w związku z rezygnacją z prowadzenia szkoleń w niej wymienionych.   

   

XV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 10 z dnia 30 stycznia  

2006 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 53K Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale 13  

otrzymał akredytację na szkolenia w zakresie:   
1. Manicure, pedicure, stylizacja paznokci – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 70 

godz.   
2. Fryzjer – prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 140 godz.   

3. Artystyczne układanie roślin, florystyka – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 60 

godz.   
4. Masaż klasyczny I i II stopnia – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 90 godz.   
   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.55.2011.MA z dnia 20 grudnia  

2011 r. decyzję Nr KO.OA.0211/10/06, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30   stycznia 

2006 roku, w sprawie przyznania akredytacji zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja  

„…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie…..” i wpisano w to miejsce „…Zakładowi 

Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia…” b) po zapisie „…Akredytacja 

obejmuje szkolenia w zakresie:   
1. Manicure, pedicure, stylizacja paznokci - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 70- 

150 godz.   
2. Fryzjer- prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 140 godz.   
3. Artystyczne układanie roślin, florysta - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 60-100  

godz.   

4. Masaż klasyczny I i II ST. - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 90-390 godz.   
wpisano, miejsce prowadzonej działalności edukacyjnej, „…prowadzone w Warszawie, przy ul.   

Podwale 13…”   

   

XVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 11 z dnia 30 stycznia   

2006 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 53K Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13 otrzymał 

akredytację na prowadzone przy ul. Nasielskiej 48 w Warszawie szkolenia  w zakresie:   
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1. Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 135  

  godz.   

2. Spawanie acetylenowo – tlenowe 311 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 

godz.   
3. Spawanie metodą MAG-135 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 godz.   
4. Spawanie metodą MIG-131 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 godz.   

5. Spawanie metodą TIG-141 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 godz.   
6. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz 

bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych – prowadzone w formie 

kursów trwających, co najmniej 67 godz. (59 + 8).   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.57.2011.MA z dnia 21 grudnia  
2011 r. decyzję Nr KO.OA.0211/11/06, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30   stycznia 

2006 roku, w sprawie przyznania akredytacji zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja   
 „…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie…..” i wpisano w to miejsce  
„…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia…” b) po zapisie 

„…Akredytacja obejmuje szkolenia w zakresie:   

1. Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 135  

  godz.   

2. Spawanie acetylenowo – tlenowe 311 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 

godz.   
3. Spawanie metodą MAG-135 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 godz.   

4. Spawanie metodą MIG-131 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 godz.   
5. Spawanie metodą TIG-141 – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 126 godz.   

6. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz 

bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych – prowadzone w formie  

kursów trwających, co najmniej 67 godz. (59 + 8).  wpisano miejsce prowadzonej działalności 

edukacyjnej, „…prowadzone w Warszawie, przy ul. Nasielskiej 48…”   

   

XVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 16 z dnia 20 lutego  

2006 roku działający na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów „Gemma” w Warszawie, ul. 

Przyrzecze 5 otrzymał akredytację na szkolenia w zakresie „Rzeczoznawstwo 

kamieni szlachetnych – diamenty” – prowadzone w formie kursów trwających, co 

najmniej 116 godz.   

   

XVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 17 z dnia 20 lutego  
2006 roku działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej firma 

SEKA  S.A. w Warszawie, ul. Paca 37 otrzymała akredytację na szkolenia w 

zakresie:   

1. Specjalista personalny i działów kadr – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 

72  godz.   

2. Metodyka dla wykładowców i organizatorów szkoleń – prowadzone w formie kursów trwających, 

co  najmniej 72 godz.   

3. Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym – prowadzone w formie kursów 

trwających, co najmniej 67 godz.   
   



   

   

7   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.29.2016.MA z dnia 06 

października 2016 r. decyzję nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2006 roku,  

znak: KO.OA.0211/17/06 w sprawie przyznania akredytacji zmieniono w ten sposób, że:  a) 

wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja   
„…dla SEKA S.A. w Warszawie i wpisano w to miejsce „…dla SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Paca 37…”   

   
b)  wpisano po nazwie szkoleń niewskazane w ww. decyzji nr 17 z dnia 20 lutego 2006 roku  

miejsca szkolenia„ prowadzone w Warszawie przy ul. Paca 37 i przy ul. Siennickiej 29”. 2. 

pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.OA.0211/45/06 z dnia 

13 kwietnia 2006 roku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 116K Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Płocka 17 otrzymał  akredytację na szkolenia 

w zakresie:   

1. Podstaw rachunkowości – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 134 godz.   
2. Podstaw rachunkowości – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 75 godz.   

3. Samodzielny księgowy (bilansista) – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 200  godz.   

4. Samodzielny księgowy (bilansista) – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 107 godz.   
5. Główny księgowy – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 200 godz.   

6. Główny księgowy – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 114 godz.   
7. Podatki dla księgowych – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 100 godz.   
8. Biegły rewident – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 618 godz.   
   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.13.2012.MA z dnia 04 lipca 

2012 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/45/06 zmienioną 

decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2010 roku, znak: KO.KPU.III.KB 

4962/8/08, w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została 

akredytacja „…Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych 

w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 17 lok.25” i wpisano w to miejsce „…Stowarzyszenie  
Księgowych  w Polsce-Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej…”   

b) wykreślono akapit odnoszący się do nazwy kursów, którym przyznana została 

akredytacja:„ 1. Podstawy rachunkowości.   
2.Samodzielny księgowy (bilansista).   

3. Główny księgowy. 4. Biegły 

rewident.   
 i w to miejsce wpisano : „..   

 1. Kurs dla biegłych rewidentów – kurs trwający co najmniej 30 godzin.,   
c) wpisano niewskazane w decyzji nr KO.OA.0211/45/06 i w decyzji KO.ADM.I.KB-4962/5/08 miejsca 

prowadzonego kształcenia tj. w Warszawie przy ul. Płockiej17 lok.25, w Warszawie przy  ul. 

Wolność 7 lok. C oraz w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.”   

2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  10  czerwca  2014  roku  nr   
 KPU.546.13.2012.MA  zmieniono  decyzję  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty,  znak:  
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KO.OA.0211/45/06 zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2010 roku, 

znak: KO.KPU.III.KB-4962/8/08, zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca  

2012 roku, znak: KPU.546.13.2012.MA roku w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do wskazanych w decyzji miejsc prowadzonego 

kształcenia „w Warszawie przy ul. Wolność 7 lok. C…” i wpisano w to miejsce „..w Warszawie,  

przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A…”   

2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 marca 2015 roku nr  
KPU.546.5.2015.MA zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/45/06 z 

dnia 13 kwietnia 2006 roku, zmienioną decyzją z dnia 19 marca 2010 roku, znak: KO.KPU.III.KB- 

4962/8/08, zmienioną decyzją nr KPU.546.13.2012.MA z dnia 4 lipca 2012 roku, zmienioną decyzją nr 

KPU.546.13.2012.MA z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania akredytacji na prowadzone 

przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  

Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej’’ kursy w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do wskazanych w ww. decyzji miejsc prowadzonego 

kształcenia. Zamiast „… w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3a ..” w to miejsce wpisano „przy ul.   
 Płockiej 17 lok.12”,   
b. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XX.  Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 56 z dnia 19 kwietnia   

2006 roku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 798K „ART. STUDIO” w Warszawie, ul. Juliusza Słowackiego 19a otrzymała 

akredytację na szkolenia w zakresie projektowania wnętrz – prowadzone w formie 

kursów trwających, co najmniej 80 godz.   

   

XXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 89 z dnia 6 maja 2006 r. 

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Warszawie, ul. Podwale 13 otrzymał akredytację na prowadzone w Ośrodku  Kształcenia 

Nr 7 w Legionowie, ul. Jagiellońska 20 szkolenia w zakresie:   

1. Specjalista menadżersko – administracyjny i finansowy firm – prowadzone w formie kursów  

trwających, co najmniej 200 godz.   

2. Pracownik hurtowni i magazynu wspomagany komputerem, z obsługą wózków jezdniowych – 

prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 171 godz.   
3. Kierowca wózków jezdniowych – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 67 godz.   
   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.61.2011.MA z dnia 11 

stycznia 2012 r. decyzję Nr KO.OA.0211/89/06, Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 maja  

2006 roku, w sprawie przyznania akredytacji zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja 

„…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie , ul. Podwale 13...” i 

wpisano w to miejsce „…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Kształcenia 

w Legionowie”   
b) po zapisie „…Akredytacja obejmuje szkolenia w zakresie:   

1.Specjalista menadżersko-administracyjny i finansowy firm - prowadzone w formie kursów trwających  

co najmniej 200 godz.,   
2.Pracownik hurtowni i magazynu wspomagany komputerem, z obsługą wózków jezdniowych   
- prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 171 godz.,   
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 3.Kierowca wózków jezdniowych - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej   

 67 godz., wpisano, miejsce prowadzonej działalności edukacyjnej, „…prowadzone w Legionowie, 

przy ul. Jagiellońskiej 20.”   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.11.2013.MA z dnia 18 kwietnia 

zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/89/06 z dnia 06 maja 2006 

roku zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2012 roku,  znak: 

KZU.546.61.2011.MA, w ten sposób, że:   
a) wykreślono w części odnoszącej się do miejsca prowadzonej działalności edukacyjnej 

„…prowadzone w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 20 i w to miejsce wpisać „..…prowadzone  w 

Legionowie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3”, 2. pozostawiono bez zmian pozostałe 

postanowienia decyzji.   

   

XXII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 94 z dnia 23 maja 2006 r. 

działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej Centrum Kreowania liderów  S.A. 

w Międzyborowie, ul. Wojska Polskiego 9a otrzymało akredytację na szkolenia w zakresie:   

1. Program rozwoju umiejętności handlowych – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 

30 godz.   
2. Od zarządzania do przywództwa – prowadzone w formie kursów trwających, co najmniej 30 godz.   

    
Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KO.KPU.III.KB-4962/11/10 z dnia 14 maja 2010 roku 

stwierdził wygaśnięcie Decyzji nr 94 z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie przyznania akredytacji  
Centrum Kreowania Liderów S.A. w związku z przeniesieniem jego siedziby na teren 

województwa śląskiego.   

   

XXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 102 z dnia 22 czerwca  

2006 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 98/W/K Ad Astra – Szkoła Języków Obcych w Wołominie, ul. Sasina 1B  

otrzymała akredytację na szkolenia w zakresie:   
1. Język angielski – prowadzony w formie kursów trwających, co najmniej 700 godz.   

2. Przygotowanie do egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE) – prowadzone w formie kursów 

trwających, co najmniej 560 godz.   
   

XXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 1601 z dnia 28 sierpnia 

2006 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego nr 7 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 20 Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie otrzymał akredytację na szkolenie w zakresie „Sekretarka – 

asystentka dyrektora” - prowadzone w formie kursu trwającego, co najmniej 200 godzin.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.63.2011.MA z dnia 05 

stycznia 2012 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/1601/06 z dnia 28   
sierpnia 2006 roku, zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja 

„…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 7 w 

Legionowie) …..” i wpisano w to miejsce „…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie   
Ośrodkowi Kształcenia Zawodowego w Legionowie…” b)  po zapisie „…na szkolenia w zakresie:  
1.Sekretarka – asystentka dyrektora, prowadzone w formie kursu trwającego co najmniej 200 godz.   …” 

wpisano, miejsce prowadzonej działalności edukacyjnej, „…prowadzone w Legionowie, przy ul. 

Jagiellońskiej 20... ”   



   

   

10   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.12.2013.MA z dnia 18 

kwietnia 2013 roku zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr   
KO.OA.0211/1601/06 z dnia 28 sierpnia 2006 roku zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora  

Oświaty z dnia 05 stycznia 2012 roku, znak: KZU.546.63.2011.MA w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do miejsca prowadzonej działalności edukacyjnej  

„…prowadzone w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 20 i w to miejsce wpisać „..…prowadzone  w  

Legionowie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3”,   

b) pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 1638 z dnia 21   

września 2006 roku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 124K Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Zarządu  
Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul.   
Górnośląska 5 otrzymał akredytację na szkolenia w zakresie:   
1. Samodzielny księgowy – bilansista – prowadzone w formie kursu trwającego, co najmniej 180 godz.   
2. Główny księgowy – prowadzone w formie kursu trwającego, co najmniej 160 godz.   

3. Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – prowadzone w formie kursu trwającego,  

co najmniej 160 godz.   

4. Doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów – prowadzone w formie kursu trwającego, co najmniej 

160 godz.   

   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB-4962/5/07 z dnia 29 maja  
2007 roku zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/1638/06 z dnia 21 

września 2006 roku, w ten sposób, że: punkty od 1do 4 otrzymują następujące brzmienie:   
1. Samodzielny księgowy – bilansista.   
2. Główny księgowy.   
3. Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.   
4. Doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.48.2011.MA zmieniono 

decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.2011/1638/06 z dnia 21 września 2006 roku, 

zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 maja 2006 roku, znak: 

KO.ADM.IKB-4962/5/07 w sprawie przyznania akredytacji niepublicznej placówce kształcenia 

ustawicznego na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  w 

ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja 

„…Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce…..” i wpisano  

w to miejsce nową nazwę placówki, zgodnie z zaświadczeniem nr 166/K/93[10] z dnia 13 grudnia  
2011 roku „…Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum  Edukacji 

Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych”   
b) wykreślono po zapisie akapit : „…punkty od 1 do 4 otrzymują następujące brzmienie”:   

1. Samodzielny księgowy bilansista.   
2. Główny księgowy.   
3.Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. 4.  
Doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów.   
 i w to miejsce wpisano :„… punkty od 1 do 4 otrzymują następujące brzmienie”:   
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1. Samodzielny księgowy bilansista - prowadzone w formie kursu trwającego, co najmniej 180 godz.  

2. Główny księgowy – prowadzone w formie kursu trwającego, co najmniej 160 godz.  3. Licencja na 

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – prowadzone w formie kursu  trwającego, co najmniej 

160 godz.   
4. Doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów – prowadzone w formie kursów trwających, co  

najmniej 40 godz.   
c) wskazano, pominięte w wydanych decyzjach: KO.OA.2011/1638/06 oraz KO.ADM.I-KB-4962/5/07, 

miejsca prowadzonego kształcenia: tj. przy ul. Górnośląskiej 7b, w Liceum Ogólnokształcącym im M. 

Reja przy ulicy Królewskiej 19/21 oraz w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji „Polska –Wiek XXI” przy  ulicy 

Bobrowieckiej 9.   

XXVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 1640 z dnia 19 

października 2006 roku działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

firma SEKA S. A. w Warszawie, ul. Paca 37 otrzymała akredytację na szkolenia w 

zakresie „Samodzielny księgowy – bilansista” – prowadzone w formie kursu trwającego, 

co najmniej 200 godz.   

   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.25.2016.MA z dnia 28   

września 2016 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 1640 z dnia 19 października 2006  

roku w sprawie przyznania akredytacji zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja   
„…dla SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Markowska 95 i wpisano w to miejsce „…dla SEKA   

S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Paca 37…”   

b) wpisano niewskazane w ww. decyzji z dnia 19 października 2006 roku miejsce prowadzenia 

szkolenia „Samodzielny księgowy – bilansista prowadzone w formie kursu trwającego co najmniej  

200 godz. ” Warszawa, ul. Paca 37.   

2. pozostawić bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XXVIl. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 1647 z dnia 11 grudnia 

2006 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod 

numerem 123/P/K Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9 Zakładu Doskonalenia  

Zawodowego w Warszawie, Pruszków ul. Armii Krajowej 46 otrzymała akredytację na  

szkolenia w zakresie: 1.Kierowca wózków jezdniowych – co najmniej 67 godz.   

2. Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych – co najmniej 120 godz.   

    
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.62.2011.MA z dnia 05 

stycznia 2012 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.OA.0211/1647/06 z dnia 11   
grudnia 2006 roku, zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja 

„…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9  w 

Pruszkowie …..” i wpisano w to miejsce „…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie   
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie…”   
 b.) po zapisie:   

 1. Kierowca wózków jezdniowych - prowadzone w formie kursu trwającego co najmniej 67 godz. 2. 

Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych – prowadzone w formie kursu  trwającego 

co najmniej 120 godz.,…”   wpisano miejsce prowadzonej działalności edukacyjnej, 

„…prowadzone w Pruszkowie, przy Al. Armii Krajowej 46...”   
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XXVIIl. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADMI-KB4962/1/07 

z dnia 30 stycznia 2007 r. działająca na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej firma Krajowa Rada Spółdzielcza – Spółdzielczy Instytut Badawczy, z 

siedzibą w Warszawie, ul. Jasna1 otrzymała akredytację na szkolenia w zakresie:   
1. Prawo i organizacja spółdzielczości.   
2. Ekonomika i finanse spółdzielczości.   
   

XXIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB4962/2/07 

z dnia 14 lutego 2007 r. działający na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Radomiu, z siedzibą w Radomiu, ul. Saska 4/6 otrzymała akredytację  na szkolenia w 

zakresie:   
1. Kucharz.   
2. Przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym.   

3. Krajowy i międzynarodowy przewóz osób lub rzeczy.   
4. Fryzjer.   
5. Wspomaganie komputerowe firmy.   
6. Podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej.   
7. Kosmetyka pielęgnacyjna.   
8. Manicure – Pedicure.   
9. Język angielski (poziom średnio zaawansowany).   
10. Bukieciarstwo.   
11. Magazynier.   
12. Kierowca wózków jezdniowych.   
13. Kucharz – kelner.   

14. Spawanie metodą MAG i TIG.   

   

XXX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB4962/4/07 

z dnia 19 kwietnia 2007 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego  wpisana do 

ewidencji pod numerem 53K Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Ośrodek 

Kształcenia Kandydatów na Kierowców nr 1, z siedzibą w  Warszawie ul. Podwale 13 

otrzymał akredytację na szkolenia w zakresie:   

1. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR).   
2. Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA).   
3. Transport drogowy taksówką.   
4. Kandydat na kierowcę kategorii B.   
5. Kandydat na instruktora nauki jazdy kategorii B.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.60.2011.MA z dnia 11 

stycznia 2012 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2007 roku, znak:  

KO.ADM.I.KB-4962/4/07 zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja  
„…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Ośrodek Kształcenia Kandydatów na   
Kierowców nr 1, z siedzibą w Warszawie ul. Podwale 13...” i wpisano w to miejsce „…Zakładowi   
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia…,”   
b.) wykreślono akapit odnoszący się do nazwy kursów, którym przyznana została  

akredytacja:„…   

1. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR).   
2.Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA).   
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3.Transport drogowy taksówką.   
 4.Kandydat na kierowcę kategorii B.   
5.Kandydat na instruktora nauki jazdy kategorii B..”.  i w 

to miejsce wpisano: „..   
1. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) - prowadzone w formie kursów trwających co  

najmniej 56 godz.,   

2.Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA) - 

prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 38 godz.,   
 3.Transport drogowy taksówką - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 31 godz.,   

 4.Kandydat na kierowcę kategorii B - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 70 godz., 

5.Kandydat na instruktora nauki jazdy kategorii B - prowadzone w formie kursów trwających co 

najmniej 212 godz., prowadzone w Warszawie, przy ul. Podwale 13.”   

   

XXXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO. ADM.I-KB4962/8/07 

z dnia 13 lipca 2007 roku działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

firma Denis School Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12  otrzymała 

akredytację na prowadzone szkolenia w zakresie:   

1. Język angielski ogólny.   
2. Język francuski ogólny.   
3. Język rosyjski ogólny.   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.9.2012.MA z dnia 12 

lipca 2012 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lipca 2007 roku,  znak: 

KO.ADM.I.KB-4962/8/07 zmieniono w ten sposób, że:   
a) wykreślono części odnoszącej się do siedziby placówki, której przyznana została akredytacja 

„…Al. Jana Pawła II 12…” i wpisano w to miejsce „…ul. Młynarskiej 7 w Warszawie….”, b)  

wpisano po akapicie: „…na szkolenia w zakresie…”:   

1. Język angielski ogólny - w formie kursów trwających co najmniej 1100 godz.,   
2. Język francuski ogólny - w formie kursów trwających co najmniej 1100 godz., 3.  Język rosyjski 

ogólny - w formie kursów trwających co najmniej 1100 godzin.,   

c) wpisano miejsce prowadzonej działalności edukacyjnej „…prowadzone w Warszawie, przy ul.   
Młynarskiej 7”   
2. pozostawić bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XXXII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 

KO.ADM.IKB4962/9/07 z dnia 20 września 2007 r. Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach, ul. Sokołowska 37 otrzymało 

akredytację na szkolenie  o nazwie:   
1.Kurs przygotowawczy do egzaminów eksternistycznych z zakresu technikum rolniczego dla dorosłych.   

   
Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KO.KPU.III.KB-4962/16/10 z dnia 22 czerwca maja 2010 

roku stwierdził wygaśnięcie Decyzji nr KO.ADM.I.KB-4962/9/07 z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie przyznania Towarzystwu Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Siedlcach 

akredytacji, w związku z rezygnacją z prowadzenia szkoleń w niej wymienionych.   

   

XXXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.ADM.I-KB-  

 4962/11/07 z dnia 24 października 2007 r. działające na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej Studium Języków Obcych „UN-O”, z siedzibą w  Warszawie, 

ul. Żelazna 41, lok. 7 otrzymała akredytację na szkolenia w zakresie:   
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1. Język angielski ogólny.   
2. Język angielski (nauczanie wspomagane technikami multimedialnymi).   

     

XXXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 

KO.ADM.IKB4962/12/07 z dnia 30 listopada 2007 r. działająca na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej firma Centrum Szkolenia Kierowców „ALFA”, z siedzibą w 

Warszawie, ul. Rakuszanki 5 otrzymało akredytację na szkolenia kandydatów na 

kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B+E, C, C+E i D.   

   

XXXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO. ADM.IKB4962/1/08 

z dnia 4 stycznia 2008 r. działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

firma APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej z siedzibą w Warszawie, Plac 

Czerwca 1976 r. 1B otrzymała akredytację na szkolenie o nazwie:  „Studium 

Budowlanego Procesu Inwestycyjnego”.   

   
Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KPU.546.5.2014.MA z dnia 25 lutego 2014 roku stwierdził 

wygaśnięcie Decyzji nr KO.ADM.I.KB-4962/1/08 82 z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie 

przyznania, działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej firmie APEXnet 

Centrum Szkoleń Administracji Publicznej z siedzibą w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. 1B, 

akredytacji na szkolenie o nazwie: „Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego”.   

   

XXXVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 

KO.ADM.IKB4962/2/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. działający na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej firma Archibald Sp. z o. o. Szkoła Języka Angielskiego, z 

siedzibą  w Warszawie, ul. Widok 26 otrzymała akredytację na szkolenia:   
1. Język angielski ogólny dla dorosłych i młodzieży.   
2. Język angielski ogólny – kursy konwersacyjne.   
3. Język angielski – kursy gramatyczne.   

4. Język angielski ogólny dla osób aktywnych zawodowo „English for Professional” i „General English 

Plus”.   
5. Język angielski specjalistyczny biznesowy.   
6. Język angielski dla osób przystępujących do egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC).   
7. Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego.   
   

XXXVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.ADM.I- 

KB4962/4/08 z dnia 28 marca 2008 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

wpisana do ewidencji pod numerem 102K TFLS – Testing and Foreign Language 

Services - Szkoła Języków Obcych w Warszawie, ul. Boduena 4 otrzymała akredytację  

na szkolenia:   
1. Język angielski ogólny.   
2. Język angielski – przygotowanie do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE.   
3. Język angielski – przygotowanie do egzaminów LCCI.   
4. Język angielski – przygotowanie do egzaminów TOEFL.   

5. Język angielski – przygotowanie do egzaminów TOLES.   
6. Język angielski – przygotowanie do matury z języka angielskiego.   
7. Język angielski – kursy specjalistyczne.   
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XXXVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 

KO.ADM.IKB4962/5/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego wpisana do ewidencji pod numerem 116K Ośrodek Szkoleniowy Oddziału 

Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ul. Płocka 17 lok. 25 

otrzymała  akredytację na szkolenia:   
1.Przygotowanie do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, 2. Kadry 

i płace w praktyce.   
3. Zastosowanie MSR – ów i MSSF – ów w polskiej praktyce gospodarczej.   

4. Kandydatów na doradców podatkowych.   
5. Samodzielnych księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kadr i płac.   

     
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.14.2012.MA z dnia 04 lipca 

2012 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.KB.-4962/5/08 z dnia  4 

kwietnia 2008, w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja 

„…Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 17 lok.25” i wpisano w to miejsce „…Stowarzyszenie  
Księgowych w Polsce-Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej…”   

b) wykreślono akapit odnoszący się do nazwy kursów, którym przyznana została akredytacja:„  

1. Przygotowanie do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.   

2. Kadry i płace w praktyce.   
3. Zastosowanie MSR-ów i MSSF-ów w polskiej praktyce gospodarczej.   

4. Kandydatów na doradców podatkowych.   
5. Samodzielnych księgowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kadr i płac.  

i w to miejsce wpisano: „..   
1. Przygotowanie do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – kurs trwający 

co najmniej 30 godzin.,   
2. Kadry i płace w praktyce - kurs trwający co najmniej 30 godzin.,   

3. Zastosowanie MSR-ów i MSSF-ów w polskiej praktyce gospodarczej - kurs trwający co   

najmniej 30 godzin.,   

4. Kandydatów na doradców podatkowych - kurs trwający co najmniej 30 godzin..   
c) wpisano niewskazane w decyzji nr KO.ADM.I.KB.-4962/5/08 miejsca prowadzonego kształcenia tj. 

w Warszawie przy ul. Płockiej17 lok.25,w Warszawie przy ul. Wolność 7 lok. C oraz  w 

Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.”   

Pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 czerwca 2014 roku nr   
KPU.546.14.2012.MA  zmieniono  decyzję  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  nr  
KO.ADM.I.KB.4962/5/08 z dnia 4 kwietnia 2008 zmienioną decyzją nr KPU.546.14.2012.MA z dnia 

04 lipca 2012  r. w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do wskazanych miejsc prowadzonego kształcenia „…w 

Warszawie przy ul. Wolność 7 lok. C…” i wpisano w to miejsce „...w Warszawie, przy ulicy   
Siedmiogrodzkiej 3A…” 2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

  

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.6.2015.MA z dnia 16 marca 

2015 roku Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję z dnia 04 kwietnia 2008 roku, znak: 

KO.ADM.I.KB-4962/5/08 zmienioną decyzją nr KO.KPU.III.KB-4962/8/10 z dnia 19 marca 2010 roku 

zmienioną decyzją nr KPU.546.14.2012MA z dnia 4 lipca 2012 roku zmienioną decyzją nr 
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KPU.546.14.2012MA z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania akredytacji na 

prowadzone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego „Stowarzyszenie   
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej’’ kursy  w 

ten sposób, że:   

a) wykreślił w zmienionej decyzji KPU.546.14.2012MA z dnia 10 czerwca 2014 roku w części „a” 

odnoszącej się do wskazanych miejsc prowadzonego kształcenia „ w Warszawie przy ul.   
Siedmiogrodzkiej 3a ” w to miejsce wpisać „w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok.12”,   
b) . wykreślił w zmienionej decyzji nr KPU.546.14.2012MA z dnia 4 lipca 2012 roku w części 

odnoszącej się do nazwy kursów, na które przyznana została akredytacja kursy wpisane pod  

pozycją 1 i 3:   

- Przygotowanie do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – kurs trwający co  

najmniej 30 godzin.,   

- Zastosowanie MSR-ów i MSSF-ów w polskiej praktyce gospodarczej - kurs trwający co najmniej   
30 godzin.,   
2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KPU.546.4.2017.MA z dnia 21 marca 2017 roku stwierdził 

wygaśnięcie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 04 kwietnia 2008 roku, znak: 

KO.ADM.I-KB-4962/5/08 zmienioną decyzją nr KPU.546.14.2012.MA z dnia 04 lipca 2012 roku, 

zmienioną decyzją nr KPU.546.14.2012.MA z dnia 10 czerwca 2014 roku oraz zmienioną decyzją 

KPU.546.6.2015.MA z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyznania niepublicznej placówce 

kształcenia ustawicznego „Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w 

Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej’’ przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w Warszawie akredytacji z 

uwagi na fakt, iż placówka zmodyfikowała programy kursów wymienionych w ww. decyzjach i 

uzyskała na nie ponowną akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Decyzja:  znak: 

KPU.546.11.2016.MA.   

   

XXXIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 

KO.ADM.IKB4962/6/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. działający na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o. o., z siedzibą w 

Warszawie,  ul. Sienna 93, lok.35 otrzymał akredytację na szkolenie o nazwie:   

1. Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie.   

   

XL. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB-4962/7/08 z 

dnia 6 czerwca 2008 roku działająca na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej firma Festo Sp. z o. o., z siedzibą w Jankach k/Warszawy, ul. 

Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn otrzymała akredytację na szkolenia w zakresach:   
1. Poprawa efektywności produkcji w zakładach przemysłowych.   
2. Pneumatyka i elektropneumatyka w urządzeniach i systemach produkcyjnych.   
3. Nowoczesne systemy sterowania urządzeniami i systemami produkcyjnymi.   
4. Hydraulika i elektrohydraulika w urządzeniach i systemach produkcyjnych.   
5. Napędy elektromechaniczne/sterowniki PLC w urządzeniach i systemach produkcyjnych.   
6. Mechatronika w produkcji przemysłowej.   
7. Utrzymanie ruchu i konserwacja w systemach produkcyjnych.   
8. Techniki sterowania obrabiarkami CNC w systemach produkcyjnych.   

   

 Mazowiecki  Kurator  Oświaty  Decyzją  nr  KZU.546.30.2011.MA  z  dnia  31  marca  2011  roku 

stwierdził wygaśnięcie Decyzji nr KO.ADM.I.KB-4962/7/08 z dnia 06 czerwca 2007 roku  w sprawie 

przyznania firmie Festo Sp. z o. o., z siedzibą w Jankach k/Warszawy,   
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ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn akredytacji w związku z rezygnacją z prowadzenia szkoleń 

w niej wymienionych.   

   

XLI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO. ADM.I-KB4962/8/08 

z dnia 13 czerwca 2008 r. działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

firma APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej z siedzibą w  

Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. 1B otrzymała akredytację na szkolenie o nazwie:  

„Studium Zamówień Publicznych”.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.4.2014.MA z dnia 25 lutego 

2014 r. zmieniono decyzję nr KO.ADM.I.KB.-4962/8/08 z dnia 13 czerwca 2008, w ten sposób, że:   

   

a) wykreślono w wydanej decyzji zapis: „ ...przyznać akredytację na prowadzone w Warszawie 

przez firmę APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej s.c. (Warszawa, Plac Czerwca 1976  

roku 1B) szkolenia o nazwie: Studium Zamówień Publicznych…”   
b) i w to miejsce wpisano :„…przyznać akredytację firmie APEXnet Sp. z o.o., spółce 

komandytowej na prowadzony, na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, o której mowa w 

art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej, w 

siedzibie placówki w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich 181b kurs „Studium Zamówień  Publicznych” 

trwający co najmniej 70 godzin...”   
2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.9.2015.MA z dnia 24 sierpnia  
2015 roku zmieniono decyzję Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2008 roku, znak: KO.ADM.I-KB- 

4962/8/08, zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2014 roku, znak: 

KPU.546.4.2014.MA w sprawie przyznania akredytacji na prowadzone przez „APEXnet  Centrum 

Szkoleń Administracji Publicznej”’’ kursy w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do wskazanego w decyzji KPU.546.4.2014.MA miejsca 

prowadzonego kształcenia. Zamiast „…w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich 181b...” w to miejsce  

wpisać „ w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich 123 A”,   
2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.17.2015.MA z dnia 05 

listopada 2015 roku zmieniono decyzję Kuratora Oświaty z dnia 13 czerwca 2008 roku, znak: 

KO.ADM.I-KB-4962/8/08, zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2014 

roku, znak: KPU.546.4.2014.MA, zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 sierpnia 

2015 roku, znak: KPU.546.9.2015.MA w sprawie przyznania akredytacji na prowadzone  przez 

„APEXnet kursy w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki wskazanej w poprzednich decyzjach 

„……APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej ” i w to miejsce wpisano „….APEXnet  Sp. z 

o.o. spółka komandytowa….”.   
2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji. – do akceptacji po wydaniu decyzji.   

   

XLII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB4962/9/08 

z dnia 7 lipca 2008 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 53K Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. 

Podwale 13 otrzymał akredytację na prowadzone w jego jednostce  organizacyjnej - 

Ośrodku Kształcenia nr 1 Podwale szkolenie w zakresie:   
1.Kosmetyka z elementami wizażu.   
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Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.56.2011.MA z dnia 21 grudnia 

2011 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lipca 2008 roku, znak:  

KO.ADM.I.KB4962/9/08, zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została 

akredytacja „…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale 13…..” i wpisano 

w to miejsce   
 „…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia…”   

b) wykreślono w części odnoszącej się do miejsca prowadzonej działalności edukacyjnej   

„….w jej jednostce organizacyjnej – Ośrodku Kształcenia nr 1 ul. Podwale 13…” i w to miejsce wpisano  
„…w Warszawie, przy ul. Podwale 13….”,   

   

XLIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I- 

KB4962/10/08 z dnia 7 lipca 2008 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

wpisana do ewidencji pod numerem 53K Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Warszawie, ul. Podwale 13 uzyskał akredytację na prowadzone przy ul. Wiśniowej 56  

szkolenia w zakresach:   
1. Księgowość z obsługą programów użytkowych.   
2. Pracownik do spraw kadrowych i płacowych z obsługą programów użytkowych.   
3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.   
4. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.58.2011.MA z dnia 21 

stycznia 2012 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lipca 2008 roku,  

znak: KO.ADM.I.KB-4962/10/08, w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja   
„…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ul. Podwale 13…..” i wpisano w to miejsce   

 „…Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia…”   

b) wykreślono w części odnoszącej się do miejsca prowadzonej działalności edukacyjnej  zwrot „….w 

jej jednostce organizacyjnej – Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr 4 w Warszawie…”  i wpisano w 

to miejsce „…w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 56….”, c) wykreślono po zapisie „…w formach 

pozaszkolnych w zakresie: 1.Księgowość z obsługą programów użytkowych.   
2.Pracownik do spraw kadrowych i .płacowych z obsługą programów użytkowych.   
3.Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.  
4.Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym”  i 

wpisano w to miejsce: „…w formach pozaszkolnych w zakresie:   

1. Księgowość z obsługą programów użytkowych - prowadzone w formie kursów trwających 

co  najmniej 120 godz.   

2. Pracownik do spraw kadrowych i płacowych z obsługą programów użytkowych - 

prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 100 godz.   
3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - prowadzone w formie 

kursów  trwających co najmniej 30 godz.   

4. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym - prowadzone w formie kursów 

trwających co najmniej 56 godz.”   

   

XLIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.IKB4962/11/08 

z dnia 7 lipca 2008 r. działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 
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firma Lingua Nova Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Wspólna 41 II  p. otrzymała akredytację 

na prowadzone w jej siedzibie szkolenia w zakresach:   
1. Język angielski ogólny.   
2. Język angielski – kurs konwersacyjny.   
3. Język angielski – kurs konwersacyjny intensywny.   
4. Język angielski – przygotowanie do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE.   
5. Język angielski – przygotowanie do matury z języka angielskiego.   
   

XLV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB4962/12/08 

z dnia 11 lipca 2008 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 53K Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. 

Podwale 13 uzyskał akredytację na prowadzone w jego jednostce organizacyjnej - 

Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr 2 w Warszawie, ul. Odrowąża 75  szkolenia w 

zakresach:   
1. Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.   
2. Kierowca wózków jezdniowych.   
3. Kucharz.   
4. Dietetyka w żywieniu.   

5. Profesjonalna obsługa gości w obiektach hotelarskich.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.59.2011.MA z dnia 11 

stycznia 2012 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2008 roku,  

znak: KO.ADM.I.KB-4962/12/08, w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została akredytacja   

„…Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie…..” i wpisano w to miejsce „…Zakładowi  

Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia…”   

b) wykreślono w części  odnoszącej  się do miejsca prowadzonej  działalności edukacyjnej  zwrot 

„….w jej jednostce organizacyjnej – Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr 2 w Warszawie…”  i 

wpisano w to miejsce „…w Warszawie, przy ul. Odrowąża 75….”, c) wykreślono po zapisie 

akapit : „…w zakresie:   
1.Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych.  
2.Kierowca wózków jezdniowych.   
 3.Kucharz.   

 4.Dietetyka w żywieniu.   
5.Profesjonalna obsługa gości w obiektach hotelarskich …”  i w 

to miejsce wpisano :„… w zakresie:   
1.Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych - prowadzone w formie kursów trwających co, 

najmniej120 godz.,   
2.Kierowca wózków jezdniowych - prowadzone w formie kursów trwających co, najmniej 67 godz.,.   
3.Kucharz - prowadzone w formie kursów trwających co najmniej 144 godz.,   
 4.Dietetyka w żywieniu - prowadzone w formie kursów trwających co, najmniej 50 godz., 5. 

Profesjonalna obsługa gości w obiektach hotelarskich - prowadzone w formie kursów 

trwających co, najmniej150godz. ….”   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.13.2013.MA z dnia 18 kwietnia 

2013 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I.KB4962/12/08 z dnia 11 

lipca 2008 roku zmienioną decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  11 stycznia 2012 

roku, znak: KZU.546.59.2011.MA, w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do miejsca prowadzonej działalności edukacyjnej  „….w 

Warszawie, przy ul. Odrowąża 75…” i w to miejsce wpisano „..…w Warszawie, przy ul.   
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Podwale 13….”,   
2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XLVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB- 

4962/14/08 z dnia 23 września 2008 r. działająca na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej firma SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37 uzyskała  akredytację 

na prowadzone przez nią w Warszawie szkolenie w zakresie:   
1. Spawanie metali metodami MMA, MAG, TIG i spawania gazowego.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.30.2016.MA z dnia 06 

października 2016 r. decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2008 roku  w 

sprawie przyznania akredytacji zmieniono w ten sposób, że:   

a) wykreślono akapit odnoszący się do nazwy kursu, któremu przyznana została akredytacja:  

„Spawanie metali metodami MMA,MAG,TIG i spawania gazowego” i w to miejsce wpisano:  
„Spawanie metali metodami MMA,MAG,TIG i spawania gazowego – kurs dla jednej metody trwający  

co najmniej 120 godz. (20 teoretycznych i 100 praktycznych), prowadzony w Warszawie przy ul. Paca  
37 i przy ul. Siennickiej 29”. 2. pozostawić bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XLVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB-  

4962/1/09 z dnia 16 lutego 2009 r. działający na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, ul. Saska 4/6 otrzymała akredytację  na 

prowadzone przez nią szkolenia w zakresach:   
1. Język niemiecki (poziom podstawowy).   
2. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.   
3. Malarz – tapeciarz.   
4. Pracownik do spraw kadr i płac.   
5. Pracownik administracyjno – biurowy.   
6. Mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej.   
7. Brukarz.   
8. Układanie glazury i terakoty.   
9. Kosmetyka z medyczną pielęgnacją stóp.   
10. Grafika komputerowa.   
11. Palacz centralnego ogrzewania.   

12. Transport drogowy taksówką.   
13. Ogrodnictwo ekologiczne.   
   

XLVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 

KO.KPU.IIIKB4962/2/09 z dnia 19 marca 2009 r. działający na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku , przy ul. 

Ułańskiej 1  otrzymał akredytację na prowadzone w nim szkolenia w zakresach:   
1. Sprzedawca.   
2. Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie.   

3. Obsługa programów komputerowych oraz stosowanie nowoczesnych technik informatycznych.   
4. Grafika komputerowa.   

5. Opieka nad dziećmi i osobami starszymi.   
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XLIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.KPU.III-KB4962/3/09 

z dnia 19 marca 2009 r. działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

Centrum Szkoleniowe „ACZE”, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul.  Wolności 38 

otrzymało akredytację na prowadzone w nim szkolenia w zakresach:   
1. Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii A.   
2. Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.   
3. Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii C.   
4. Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E.   
5. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych.   
6. Transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy.   
     

L. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III-4962/4/09 z dnia 

16 czerwca 2009 roku działająca na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

„Prywatna Placówka Oświatowo – Wychowawcza Szkoła Języków Obcych ALMA 

MATER” z siedzibą w Ostrołęce, ul. Henryka Sienkiewicza 30 otrzymała akredytację na 

prowadzone w Ostrołęce, Ciechanowie i Siedlcach szkolenia  w zakresach:   

1. Język angielski ogólny.   
2. Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego Cambridge ESOL FCE.   
3. Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego Cambridge ESOL CAE.   

4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

LI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB-4962/6/09 

z dnia 1 października 2009 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana 

do ewidencji pod numerem 124K Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. 

Górnośląska 5 otrzymał akredytację na szkolenie: specjalistów ds. kadr i płac.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.49.2011.MA z dnia 27 marca  
2012 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 01 października 2009 roku, 

znak: KO.KPU.III.KB-4962/6/09 w sprawie przyznania akredytacji niepublicznej placówce 

kształcenia ustawicznego na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych w ten sposób, że:   

a) wykreślono w części odnoszącej się do nazwy placówki, której przyznana została 

akredytacja „…Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,…..” 

i wpisano  w to miejsce nową nazwę placówki, zgodnie z zaświadczeniem nr 166/K/93[10] z dnia 13 

grudnia 2011 roku „…Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu  
Certyfikacji  Zawodowej Księgowych”   

b) wykreślono zapis: „….na prowadzone w niej szkolenia specjalistów ds. kadr i płac …” i w to 

miejsce wpisano:„…na prowadzony kurs na specjalistę kadr i płac – trwający co najmniej 116  

godz ”   
c) wskazano, pominięte w wydanej decyzji KO.KPU.III.KB-4962/6/09, miejsca prowadzonego 

kształcenia: tj. przy ul. Górnośląskiej 7b, w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja przy ulicy   
Królewskiej 19/21 oraz w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji „Polska –Wiek XXI” przy ulicy Bobrowieckiej  
9.   

   

LII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 

KO.KPU.III.KB4962/1/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. działająca na podstawie 

przepisów o działalności gospodarczej firma Athenasoft, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Leszczynowa 7 otrzymała  akredytację na szkolenie z zakresu: 1. 

Kosztorysowania w programie Norma.”   
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LIII. Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty 

 Nr  

KO.KPU.III.KB4962/2/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. działająca na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej firma Szkoła Języków Obcych Profi – Lingua otrzymała 

akredytację na prowadzone w jej siedzibie w Warszawie, Al. Jerozolimskie 27 szkolenia 

w zakresie:   
1. Język angielski ogólny (na wszystkich poziomach zaawansowania).   
2. Przygotowanie do egzaminu First Certificate in English.   
3. Przygotowanie do egzaminu Certificate in Advanced English.   
4. Przygotowanie do egzaminu Certificate of Proficiency in English.   
5. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego (poziom podstawowy rozszerzony).   

   

LIV. Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty 

 Nr  

KO.KPU.III.KB4962/4/10 z dnia 07 marca 2010 r. działająca na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej firma „TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia 

Ustawicznego” z siedzibą w Radomiu, ul. Mieszka Pierwszego 22b otrzymała 

akredytację na szkolenia w zakresie: Kierowca operator wózków jezdniowych”.   

     

LV. Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty 

 Nr  

KO.KPU.III.KB4962/5/10 z dnia 07 marca 2010 r. działająca na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej firma „First Class Education Europejska Placówka 

Edukacyjna Sp. Z o.o.” z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 9 otrzymała akredytację 

na  szkolenia w zakresie:   
1. Język angielski ogólny dla dzieci, młodzieży i dorosłych (poziom A1do C1),   
2. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego,   
3. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka  angielskiego,   
4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących.   

   

LVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB4962/6/10 

z dnia 7 marca 2010 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 186K „Angloschool” z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 12, 

prowadząca kształcenie także przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7, Wł. Reymonta 16, 

Powstańców Śląskich 80B, i ulicy Migdałowej 10 otrzymała akredytację na  szkolenia:   
1. Język angielski ogólny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.   
2. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL: YLE, PET, FCE, CAE i CPE.   
3. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego biznesowego BEC Vantage i BEC Higher.   
4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB4962/7/10 

z dnia 7 marca 2010 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 69/WZ/K „Angloschool” z siedzibą w Łomiankach,  ul.  

Warszawska 61 a otrzymała akredytację na szkolenia:   
1. Język angielski ogólny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.   
2. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL: YLE, PET, FCE, CAE i CPE.   
3. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego biznesowego BEC Vantage i BEC Higher.   
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4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB4962/9/10 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. działająca na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej firma „Patronacka Szkoła Języków Obcych Lingua Nova Monika Ferreira” 

z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 1 otrzymała akredytację na  szkolenia w 

zakresach:   
1. Język angielski ogólny.   
2. Język angielski - kurs konwersacyjny.   
3. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL: FCE, CAE, CPE   

4. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego biznesowego BEC i LCCI.   

5. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB- 

4962/10/10 z dnia 6 maja 2010 r. działająca na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej firma „Szkoła Języków Obcych Centrum Edukacji Sp. z o.o.” z siedzibą  w 

Płocku, ul. Kobylińskiego 25 otrzymała akredytację na szkolenia w zakresach:   

1. Język angielski ogólny.   

2. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL: FCE, CAE, CPE   

3. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego BEC.   

4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB4962/12/10 

z dnia 26 maja 2010 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 892/K „Towarzystwo Edukacyjne Sokrates – szkoła języków 

obcych” z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 44, lok.5 otrzymała akredytację na 

szkolenia w zakresach:   

1. Język angielski ogólny.   
2. Język angielski ogólny – kurs konwersacyjny.   
 3.Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL.   

4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB4962/13/10 

z dnia 26 maja 2010 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 766K „Towarzystwo Edukacyjne Sokrates” z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wąwozowa 20 lok. 001 i 002 otrzymała akredytację na  szkolenia:   
1.Język angielski ogólny.   
2.Język angielski ogólny – kurs konwersacyjny.   
3.Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL.   
4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LXII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 

KO.KPU.III.KB4962/14/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego wpisana do ewidencji pod numerem 642K „MULTISCHOOL Szkoła 

Języków Obcych” z siedzibą w Warszawie, ul. Oławska 5, prowadząca kształcenie także 

przy ul.   
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 Gorzykowskiej 11 i ul. Myśliborskiej 98 otrzymała akredytację na szkolenia:   

1.Język angielski ogólny.   
2.Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL.   
3. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   

   

LXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.KPU.III.KB- 
4962/17/10 z dnia 1 lipca 2010 r. działająca na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej firma „English Point Centrum Języka Angielskiego” prowadzona przez 

LEVEL Sp. z o.o.” z siedzibą w Radomiu, przy ul. 25 Czerwca 68 otrzymała akredytację  

na szkolenia w zakresach:   
1. Język angielski ogólny.   
2. Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL.   
3. Język angielski biznesowy.   

4. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.   
   

LXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.KZU.KB-4962/2/10 

z dnia 2 września 2010 r. działający na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek” Spółka Jawna - Adam Próchnicki i spółka, z 

siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 9 otrzymał akredytację na  prowadzone w nim 

szkolenia w zakresach:   
1.Kurs na prawo jazdy kategorii A, B, C, D, E.   
2. Operator wózków jezdniowych z napędem mechanicznym.   
3. Instruktor nauki jazdy samochodem kategorii A, B, C, D, E.   
   

LXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.KZU.MA-4962-  

13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. działający na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej Ośrodek Szkolenia Kierowców „WAŁOWA” prowadzony przez: Sas 

Zdzisław, Sas Anna, Szostek Magdalena – wspólnicy spółki jawnej, z siedzibą w 

Siedlcach, ul. Plac Zdanowskiego 1 otrzymał akredytację na prowadzone w nim  

szkolenia w zakresach:   
1.Kurs na prawo jazdy kategorii A1, A, B, C, E/C, D,   

   

LXVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.KZU.MA-4962-6/10 

z dnia 3 lutego 2011 r. działające na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Świeradowska   

43 otrzymało akredytację na część prowadzonego w siedzibie Centrum szkolenia w  

zakresach:   
1. Dyrektor finansowy - kurs trwający co najmniej – 150 - 179 godz.   
2. Analityk finansowy - kurs trwający co najmniej 50 - 63 godz.   

3. Kontroler finansowy - kurs trwający co najmniej 150 - 167 godz.   
4. Usługowe prowadzenie ksiąg – kurs podstawowy - trwający co najmniej 140 - 152 godz.   
5. Specjalista ds. podatków - akademia podatków- kurs trwając co najmniej 30 – 45godz.   
   

LXVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.KZU.MA-496213/10 

z dnia 9 lutego 2011 r. działający na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

Österreich Institut Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37 otrzymał 
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akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych przy ul. Zielnej 37 na prowadzone w nim kursy:   
1. Język niemiecki na co dzień – kurs ogólny A1-C2   

2. Język niemiecki konwersacje: język ogólny A-C - kurs od co najmniej 30 godz.   
3. Język niemiecki konwersacje: język specjalistyczny A-C- kurs od co najmniej 30 godz.   

4. Język niemiecki przygotowanie do egzaminu maturalnego- kurs od co najmniej 30 godz.   
5. Język niemiecki gramatyka A-C - kurs od co najmniej 30 godz.   
6. Specjalistyczny język niemiecki dla prawników- kurs od co najmniej 30 godz.   
7. Specjalistyczny język niemiecki w branży turystycznej- kurs od co najmniej 30 godz.   

8. Specjalistyczny język niemiecki tłumaczeniowy- kurs od co najmniej 30 godz.   
9. Specjalistyczny język niemiecki dla pracowników służby zdrowia - kurs od co najmniej 30 godz.   
10. Specjalistyczny język niemiecki dla historyków sztuki - kurs od co najmniej 30 godz.   
11. Specjalistyczny język niemiecki dla pracowników banku - kurs od co najmniej 30 godz.   
12. Przygotowanie do egzaminu EBCL - kurs od co najmniej 30 godz.   

13. Przygotowanie do egzaminu z języka gospodarczego ÖSD C2   
14. Przygotowanie do egzaminów ÖSD A1-C2 - kurs od co najmniej 30 do 60 godz.   

   

LXVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.8.2011.MA z 

dnia 3 marca 2011 roku i nr KZU.546.8.2011.MA z dnia 29 czerwca 2011 roku działająca 

na podstawie przepisów o działalności gospodarczej MDDP spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Akademii Biznesu spółka komandytowa otrzymała akredytację na 

część prowadzonego przy Al. Jana Pawła 22 w Hotelu MERCURE oraz  przy ul. 

Domaniewskiej 39A kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Akademia doradcy podatkowego - kurs trwający co najmniej 130 godz.   
2. Akademia głównego księgowego - kurs trwający co najmniej 90 godz.   
3. Akademia księgowości od podstaw - kurs trwający co najmniej 90 godz.   
   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.7.2015.MA z dnia 10 marca  

2015 roku zmieniono decyzję nr KZU.546.8.2011.MA z dnia 03 marca 2011 roku zmienioną decyzją 

29 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania akredytacji na prowadzone przez firmę „MDDP Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością Akademię Biznesu Spółkę komandytową’’ kursy w ten sposób, że po 

zwrocie „na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie”  

zamiast „przy ul. Domaniewskiej 39A w Warszawie” wpisano „przy al. Jana Pawła II 25 Budynek   
Atrium Tower,” 2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

LXIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.2.2011.MA z 

dnia 9 marca 2011r. i decyzji nr KZU.546.2.2011.MA z dnia 20 maja 2011r. niepubliczna 

placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji pod numerem 124K 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Instytutu Certyfikacji Zawodowej 

Księgowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląska 5 otrzymało akredytację na 

szkolenia prowadzone przy ulicy Górnośląskiej 7b oraz w LO im. M. Reja przy ul. 

Królewskiej 19/21 i w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji „Polska-Wieku XXI” przy ulicy 

Bobrowieckiej 9:   
 1.Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego -  kurs trwający co najmniej 70 godz.   

2.Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - trwający co 

najmniej 180 godz.   
3.Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - trwający co najmniej 180 godz.   
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Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.2.2011.MA z dnia 20 lutego 

2012 roku zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty znak: KZU.546.2.2011.MA, w 

sprawie przyznania akredytacji niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego na część 

prowadzonego, przy ulicy Górnośląskiej 7b w Warszawie, w Liceum Ogólnokształcącym im. M. 

Reja przy ul. Królewskiej 19/21 w Warszawie oraz w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji „Polska –   
Wiek XXI” przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, kształcenia w formach pozaszkolnych;   

 1.Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego - kurs trwający, co najmniej 80 godz.,   

2.Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - trwający, co 

najmniej 180 godz.,   
 3.Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - trwający, co najmniej 180 godz., w części 

odnoszącej się do nazwy placówki w ten sposób, że w miejsce „Stowarzyszeniu Księgowych w 

Polsce Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych” wpisano nową nazwę 

placówki, zgodnie z zaświadczeniem nr 166/K/93[10] z dnia 13 grudnia 2011 roku „ 

Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej   
 Księgowych”   

2. pozostawiono bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

LXX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KZU.546.2.2011.MA z 

dnia 21 marca 2011 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji pod numerem 246K „Kurs Sikory” z siedzibą w Warszawie, otrzymała 

akredytację na całość prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych w IX LO im. K. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29 w Warszawie :   
1. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu biologia -  kurs trwający co najmniej 42 godz.   
2. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu chemia – kurs trwający co najmniej 42 godz.   
3. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu fizyka – kurs trwający co najmniej 42 godz.   
4. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu geografia – kurs trwający co najmniej 42 godz.   
5. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu historia- kurs trwający co najmniej 42 godz.   
6. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu wos - kurs trwający co najmniej 42 godz.   
7. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu matematyka – kurs trwający co najmniej 42 godz.   
8. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu język polski – kurs trwający co najmniej 42 godz.   

   

LXXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KZU.546.25.2011.MA z 

dnia 12 kwietnia 2011 r. działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

Collegium Novum z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 27 lok. 21 otrzymało 

akredytację na całość prowadzonego kształcenia ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych w Gimnazjum nr 44 przy ul. Smolnej 30 w Warszawie:   
1. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu biologia - kurs trwający co najmniej 40 godz.  2. 

Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu chemia – kurs trwający co najmniej 40 godz.   
3. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu fizyka – kurs trwający co najmniej 40 godz.   
4. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu geografia – kurs trwający co najmniej 40 godz.   
5. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu historia- kurs trwający co najmniej 40 godz.   
6. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu wos - kurs trwający co najmniej 40 godz.   
7. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu matematyka – kurs trwający co najmniej 40 godz.   
8. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu język polski – kurs trwający co najmniej 40 godz.   

9. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu język angielski – kurs trwający co najmniej 40  godz.   
10. Przygotowanie do matury w zakresie przedmiotu historia sztuki – kurs trwający co najmniej 40 

godz.   
   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.25.2011.MA z dnia 15 

czerwca 2011 r. zmieniono decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2011 
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roku, znak: KZU.546.25.2011.MA, w sprawie przyznania akredytacji na kursy przygotowujące do 

matury w zakresie poszczególnych przedmiotów prowadzone przez placówkę „Collegium  

Novum” w ten sposób, że:   

a) po zwrocie „z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 27 lok. 21” wpisano w miejsce  

„z siedzibą w Warszawie ul. Smolna 10 lok. 34, 00-375 Warszawa”. Pozostawiono bez zmian 

pozostałe postanowienia decyzji.   

     

LXXII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.16.2011.MA z 

dnia 14 kwietnia 2011 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji, Zaświadczenie nr 4N/09 wydane przez Starostę Piaseczyńskiego, Ośrodek 

Szkolenia Kursowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” otrzymała 

akredytację na część prowadzonego w Konstancinie – Jeziornie, przy ul.   

Gąsiorowskiego 12/14 kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1.Pracownik administracyjno biurowy – kurs komputerowy od co najmniej 100 godz.   
 2.Grafika komputerowa I stopnia dla początkujących - kurs komputerowy od co najmniej 100 godz.   
3.Grafika komputerowa II stopnia - tworzenie stron WWW. dla zaawansowanych - kurs komputerowy od 

co najmniej 100 godz.   
4.Przygotowanie do zatrudnienia w systemie telepracy - kurs komputerowy od co najmniej 50 godz.   

   

LXXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.20.2011.AL z 

dnia 23 maja 2011 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego pod nr 3, Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie z siedzibą przy ul. 

Płońskiej 57a w Ciechanowie, otrzymała akredytację na część  prowadzonego 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kierowca operator wózków jezdniowych - kurs trwający co najmniej 67 godz.   
2. Pracownik magazynowy z obsługą kasy fiskalnej - kurs trwający co najmniej 100 godz.   
3. Fryzjer - kurs trwający co najmniej 80 godz.   
4. Nowoczesne techniki stylizacji paznokci - kurs trwając co najmniej 50 godz.   
5. Obsługa komputera i programów użytkowych - kurs trwając co najmniej 40 godz.   

6. Układanie glazury i terakoty - kurs trwając co najmniej 100 godz.   
7. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - kurs trwając co najmniej 50 godz.   
8. Prawo jazdy kat. B - kurs trwając co najmniej 60 godz.   
9. Prawo jazdy kat. C - kurs trwając co najmniej 50 godz.   
10. Prawo jazdy kat. CE - kurs trwając co najmniej 45 godz.   
11. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym - kurs trwający co najmniej 40 godz.   

   

LXXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.19.2011.AL z 

dnia 19 września 2011 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą przy ul. Oleandrów 6 w Warszawie 

otrzymała akredytację na część prowadzonego kształcenia  ustawicznego w formach 

pozaszkolnych:   
1.  Akademia  Młodych  Dyplomatów  -  kurs  trwający  co  najmniej  47  godzin  w  GOLDEN  TULIP 

WARSAW CENTER, przy ul. Towarowej 2 w Warszawie.   

   

LXXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.40.2011.AL z 

dnia 20 grudnia 2011 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 
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systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, 

przez Perro Agnieszka Potocka z siedzibą przy ul. Przasnyskiej 12a/17 w Warszawie 

otrzymała akredytację na część prowadzonego kształcenia  ustawicznego w formach 

pozaszkolnych:   
1. Kurs podstawowy dogoterapii - trwający co najmniej 56 godzin, w Zespole Szkół Nr 53 w 

Warszawie, przy ul. Popiełuszki 5 w sali nr 5 na parterze.   

   

LXXVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.35.2011.AL z 

dnia 22 grudnia 2011 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, 

przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA K. Jedliński, M. Fijewska, J. 

Sokół – Jedlińska, D. Fijewski Sp. j. z siedzibą przy ul. Bajana 40 w Warszawie otrzymała 

akredytację na część prowadzonego w Warszawie, przy ul. Bajana 40, kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Szkoła Psychoterapii - kurs trwający co najmniej 700 godzin,   
2. Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego - kurs trwający co najmniej 150 godzin.   

   

LXXVII.  Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  nr  KZU.  
546.14.2011.MA z dnia 30 stycznia 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w art.  

83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej przez IMMOQEE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 39/11 w 

Warszawie otrzymała akredytację na część prowadzonego w Warszawie, przy ul. 

Płockiej 5a w Warszawie oraz przy al. KEN 18 w Warszawie  kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych:   
1. Kompleksowy proces przygotowania stanowiska pracy wraz z rekrutacją i selekcją – kurs 

trwający  co najmniej – 30 godzin,   

2. Badanie opisów stanowisk wraz z projektowaniem systemów motywacyjnych – kurs trwający co  

najmniej – 30 godz.   

3. Kurs z zakresu nowoczesnego menadżera w mikro i małych przedsiębiorstwach, pozyskiwania 

klientów i budowanie długoterminowych relacji biznesowych, nowoczesnych technologii w procesie  

modyfikacji i rozwoju - trwający co najmniej – 40 godz.   

4. Kurs z zakresu doprecyzowania pomysłów biznesowych, wstępu do innowacji oraz innowacji a 

konkurencyjności - trwający co najmniej – 60 godz.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.26.2014.MA z dnia 29 lipca 

2014 roku zmieniono decyzję nr KZU.546.14.2011.MA z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 

przyznania akredytacji na prowadzone przez firmę „IMMOQEE Sp. z o.o.” kursy w ten sposób, że po 

zwrocie „ ...z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego39/11…” wpisano„...z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Karola Chodkiewicza, nr 3, lok. U10…”, 2. pozostawiono bez zmian pozostałe 

postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.3.2016.MA z dnia 02 lutego  

2016 roku zmieniono decyzję nr KZU.546.14.2011.MA z dnia 30 stycznia 2012 roku zmienioną decyzją 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lipca 2014 r., znak: KPU.546.26.2014.MA, w sprawie 

przyznania akredytacji na prowadzone przez firmę „IMMOQEE Sp. z o.o.” kursy w ten sposób, że: 

wykreślono w części odnoszącej się do miejsca prowadzonej działalności edukacyjnej „…na 

część prowadzonego przy ul. Płockiej 5a w Warszawie oraz przy al. KEN 18  w Warszawie” i w to 

miejsce wpisano„..…na część prowadzonego w siedzibie placówki tj. przy ul. Karola Chodkiewicza 3 
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lok.U10 oraz przy ul. przy ul Przyokopowej 33 w Warszawie i al. KEN 18  w Warszawie”, 2. pozostawić 

bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

LXXVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.1.2012.MA 

z dnia 14 lutego 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Waćkowski z siedzibą przy ul.  

Piastowskiej 42 w Sierpcu otrzymał akredytację dla całości prowadzonego przy ul.   

Piastowskiej 42 kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B- trwający co najmniej 60 godz., 3. Kurs na prawo jazdy kategorii 

C- trwający co najmniej 50 godz..   
   

LXXIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.53.2011.MA 

z dnia 28 lutego 2012 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w 

Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4: otrzymało akredytację na dwa kursy 

prowadzone w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim  

przy ul. Budowlanej 4:   
1.Pracownik administracyjno-biurowy – kurs trwający co najmniej – 150 godzin,   
2. Specjalista ds. kadr i płac - kurs trwający co najmniej – 90 godzin,   

   

LXXX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.13.2011.MA z 

dnia 05 marca 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich   



 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Kinowej 19, otrzymało akredytację dla całości 

prowadzonego w siedzibie placówki tj. przy ul. Kinowej19 w Warszawie kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1.Studium Psychoterapii - kurs trwający co najmniej 840 godz.   
2.Studium Poradnictwa – kurs trwający co najmniej 320 godz.   

   

LXXXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.44.2011.AL z 

dnia 20 kwietnia 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez EGURROLA DANCE STUDIO z siedzibą przy ul. Kasprzaka 24a w Warszawie 

otrzymała akredytację na część prowadzonych w Warszawie kursów przy ul. Żwirki i 

Wigury 99a, przy ul. Mehoffera 53, w Al. Jerozolimskich 91, w Al. Jerozolimskich 179 

oraz przy ul. Wojska Polskiego 3 w Konstancinie-Jeziornej:   
 1.Nauka tańca - kurs trwający co najmniej 30 godzin,   

2.Nauka tańca dorośli - kurs trwający co najmniej 30 godzin.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.44.2011.AL z dnia 27 marca  
2014 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.44.2011.AL z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie 

przyznania akredytacji na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  

w ten sposób, że:   

a) wykreślił w wydanej decyzji zapis: „ ...przyznać akredytację placówce „Egurrola Dance  

Studio”  z siedzibą przy ul. Kasprzaka 24a w Warszawie…”   

b) i w to miejsce wpisał:„przyznać akredytację placówce „Egurrola Dance Studio” z siedzibą przy 

ul. Żwirki i Wigury 99a w Warszawie…”   
2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

LXXXII.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KZU.546.50.2011.MA z dnia 27 kwietnia 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w 

art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej pana Władysława 

Grochowskiego pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koliberek” spółka cywilna  

W. Grochowski, B. Grochowska, D. Szostek z siedzibą w Siedlcach przy ul.   

Józefa Piłsudskiego 56, otrzymała akredytację dla część prowadzonych w siedzibie 

firmy tj. przy ul. Józefa Piłsudskiego 56 w Siedlcach oraz w Radzyniu Podlaskim przy  

ul. Warszawskiej 2 kursów w zakresie :   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz., 5. Kurs na prawo jazdy kategorii 

B+E - trwający co najmniej 35 godz., 6. Kurs na prawo jazdy kategorii T - trwający co najmniej 50 

godz.   
7. Kurs na prawo jazdy kategorii D(C) - trwający, co najmniej 60 godz.,   
8. Kurs na prawo jazdy kategorii D(B)- trwający, co najmniej 80 godz.,   
9. Kurs – szkolenie okresowe kat.C,C+E,C1,C1+E - trwający co najmniej 35 godz.,   
10. Kurs – szkolenie okresowe kat.D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 35 godz.,   

11. Kurs – kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C,C+E,C1,C1+E - trwający co najmniej   140 godzin.,   

12. Kurs – kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej   140 godzin.,   

13. Kurs – kwalifikacja wstępna kat. D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 280 godzin..   



 

  

   

LXXXIII.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KZU.546.51.2011.MA z dnia 27 kwietnia 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w 

art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej panią Danutę Szostek pod 

nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koliberek” spółka cywilna W. Grochowski, B.   
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Grochowska, D. Szostek z siedzibą w Siedlcach przy ul. Józefa Piłsudskiego 56, 

otrzymała akredytację dla część prowadzonych w siedzibie firmy tj. przy ul. Józefa  

Piłsudskiego 56 w Siedlcach oraz w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 2  

kursów w zakresie :   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz., 5. Kurs na prawo jazdy kategorii  

B+E - trwający co najmniej 35 godz.,   

6. Kurs na prawo jazdy kategorii T - trwający co najmniej 50 godz.   
7. Kurs na prawo jazdy kategorii D(C) - trwający, co najmniej 60 godz.,   
8. Kurs na prawo jazdy kategorii D(B)- trwający, co najmniej 80 godz.,   
9. Kurs – szkolenie okresowe kat.C,C+E,C1,C1+E - trwający co najmniej 35 godz.,   

10. Kurs – szkolenie okresowe kat.D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 35 godz.,   

11. Kurs – kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C,C+E,C1,C1+E - trwający co najmniej 140  godzin.,  

12. Kurs – kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 140 

godzin.,   

13. Kurs – kwalifikacja wstępna kat. D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 280 godzin..   

   

LXXXIV.  Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  nr  

KZU.546.52.2011.MA z dnia 27 kwietnia 2012 r. działalność oświatowa, o której mowa w 

art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej panią Barbarę Grochowską 

pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koliberek” spółka cywilna W. Grochowski, 

B. Grochowska, D. Szostek z siedzibą w Siedlcach przy ul. Józefa Piłsudskiego 56, 

otrzymała akredytację dla część prowadzonych w siedzibie firmy tj. przy ul. Józefa 

Piłsudskiego 56 w Siedlcach oraz w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 2 kursów 

w zakresie :   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz., 5. Kurs na prawo jazdy kategorii 

B+E - trwający co najmniej 35 godz.,   
6. Kurs na prawo jazdy kategorii T - trwający co najmniej 50 godz.   
7. Kurs na prawo jazdy kategorii D(C) - trwający, co najmniej 60 godz.,   
8. Kurs na prawo jazdy kategorii D(B)- trwający, co najmniej 80 godz.,   
9. Kurs – szkolenie okresowe kat.C,C+E,C1,C1+E - trwający co najmniej 35 godz., 10.    Kurs  

– szkolenie okresowe kat.D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 35 godz.,   

11. Kurs – kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C,C+E,C1,C1+E - trwający co najmniej 140  godzin.,   

12. Kurs – kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 140 godzin.,  
13. Kurs – kwalifikacja wstępna kat. D,D+E,D1,D1+E - trwający co najmniej 280 godzin..   

   



 

LXXXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.7.2012.MA z 

dnia 14 czerwca 2012 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Urząd miasta st. Warszawy pod nr 116K „Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej” z 

siedzibą przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w Warszawie, otrzymała akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 w lok. 25, przy ul. Kasprzaka 25 

w Warszawie oraz przy ul. Wolność 7 lok. C w Warszawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych:   
1. Kurs podstaw rachunkowości - trwający co najmniej 30 godz.,   

2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości - trwający co 

najmniej 30 godz.,   
3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - trwający co najmniej 30 godz.,   
4. Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - trwający co najmniej 30 godz.,   
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5. Kurs przygotowujący do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - trwający co 

najmniej 30 godz.,   
6. Kurs „Kadry i płace w praktyce” - trwający co najmniej 30 godz.,   

7. Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych - trwający co najmniej 30 godz.   
8. Kurs dla specjalistów ds. rachunkowości podatkowej - trwający co najmniej 30 godz.   
9. Kurs „Specjalista ds. podatków” - trwający co najmniej 30 godz.   

   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.7.2012.MA z dnia 10 czerwca 

marca 2014 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił 

decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2012 roku, znak: KPU.546.7.2012.MA w 

sprawie przyznania akredytacji na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych w ten sposób, że:   

a) wykreślił w części odnoszącej się do wskazanych w ww. decyzji miejsc prowadzonego 

kształcenia „…przy ul. Wolność 7 lok. C w Warszawie…” i w to miejsce wpisał „…w Warszawie  

przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A… ”   

b) pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.4.2015.MA z dnia 19 marca  
2015 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję nr 

KPU.546.7.2012.MA z dnia 14 czerwca 2012 roku zmienioną decyzją nr KPU.546.7.2012.MA z dnia 10 

czerwca 2014 roku w sprawie przyznania akredytacji na prowadzone przez niepubliczną placówkę 

kształcenia ustawicznego „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie  

Centrum Edukacji Zawodowej’’ kursy w ten sposób, że:   

a) wykreślił w części odnoszącej się do wskazanych w ww. decyzji miejsc prowadzonego 

kształcenia. Zamiast „… w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3a ..” w to miejsce wpisać „przy ul.  
Płockiej 17  lok.12”,   

b) . wykreślił w części odnoszącej się do nazwy kursów, którym przyznana została akredytacja 

kurs wpisany pod poz. 5. … przygotowujący do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych - trwający co najmniej 30 godz., 2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia 

decyzji.   

   
Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KPU.546.5.2017.MA z dnia 21 marca 2017 roku stwierdził 

wygaśnięcie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia z dnia 14 czerwca 2012 roku, znak: 

KPU.546.7.2012.MA, zmienioną decyzją nr KPU.546.7.2012.MA z dnia 10 czerwca 2014, 

zmienionej decyzją z dnia 19 marca 2015 roku nr KPU.546.4.2015.MA w sprawie przyznania 



 

niepublicznej placówce kształcenia ustawicznego „Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej’’ przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w  
Warszawie akredytacji z uwagi na fakt, iż placówka zmodyfikowała programy kursów  
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wymienionych w ww. decyzjach i uzyskała na nie ponowną akredytację Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, Decyzja: znak: KPU.546.11.2016.MA.   

   

LXXXVI.  Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  nr  
KPU.546.17.2012.MA z dnia 12 września 2012 r. niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siedlce 

„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum 

Edukacji Zawodowej” z siedzibą w Siedlcach przy ul. Świętojańskiej 7 otrzymała 

akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Świętojańskiej w 

Siedlcach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs podstaw rachunkowości - trwający co najmniej 30 godz.,   

2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości - trwający  co 

najmniej 30 godz.,   

3. Kurs „Kadry i płace w praktyce” - trwający co najmniej 30 godz.,   

   

LXXXVII.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KPU.546.19.2012.MA z dnia 10 października 2012 r. niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka  
„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum 

Edukacji Zawodowej” z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20, otrzymała akredytację 

na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Nowy Rynek 8 w Płocku  

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

1. Kurs podstaw rachunkowości - trwający co najmniej 30 godz.,   

2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości - trwający co 

najmniej 30 godz.,   
3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - trwający co najmniej 30 godz.,   
4. Kurs „Kadry i płace w praktyce” - trwający co najmniej 30 godz.,   

   

LXXXVIII.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KZU.546.18.2012.MA z dnia 31 października 2012 r. działalność oświatowa, o której 

mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów 

o działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Bratniak 

z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 22 lok. 14 w Warszawie otrzymała akredytację na część 

prowadzonego przy ul. Nowowiejskiej 22 lok. 14 w Warszawie oraz w Zespole Szkół nr  

82 im. Stanisława Staszica przy ul.   Nowowiejskiej   

 37a w Warszawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie podstawowym - trwający co najmniej 30  

godz.   

2. Kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym - trwający co najmniej 30  

godz.   

3. Kurs przygotowujący do matury z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym - trwający co  najmniej 

30 godz.   

4. Kurs przygotowujący do matury z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym - trwający co  najmniej 

30 godz.   



 

5. Kurs przygotowujący do matury z chemii na poziomie rozszerzonym - trwający co najmniej 30 godz.   

6. Kurs przygotowujący do matury z geografii na poziomie rozszerzonym - trwający co najmniej 30   

 godz.   

7. Kurs przygotowujący do matury z biologii na poziomie rozszerzonym- trwający co najmniej 30 godz.   
8. Kurs przygotowujący do matury z historii na poziomie rozszerzonym - trwający co najmniej 30 godz.   
9. Kurs przygotowujący do matury z WOS na poziomie rozszerzonym - trwający co najmniej 30 godz.   
   

LXXXIX.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KPU.546.22.2012.MA z dnia 26 listopada 2012 r. niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego 

„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum 

Edukacji Zawodowej” z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10 lok. 

25, otrzymała akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki  kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

1. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości - trwający co 

najmniej 30 godz.,   
2. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - trwający co najmniej 30 godz.,   
3. Kurs „Kadry i płace w praktyce” - trwający co najmniej 30 godz.,   

   

XC. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.1.2011.MA z dnia 

19 lutego 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej przez BDO 

Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 otrzymała akredytację na część 

prowadzonego przy ul. Postępu 12 w Warszawie kształcenia  ustawicznego w formach 

pozaszkolnych:   
1. Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs trwający co najmniej – 100 godz.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.6.2018.MA z dnia 21 lutego  
2018 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję 

zmienił w decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2013 roku, nr  
KZU.546.1.2011.MA nazwę spółki, której została przyznana akredytacja w ten sposób, że:    
a) zamiast zapisu: „przyznać akredytację BDO Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Postępu 12 na część prowadzonego w jej siedzibie tj. przy ul. Postępu 12 w Warszawie kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych”.   

b) wpisać „przyznać akredytację BDO Solutions Spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Postępu 12 na część prowadzonego w jej siedzibie tj. przy ul. Postępu 12 w Warszawie kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych”. 2. pozostawić bez zmian pozostałe postanowienia 

decyzji.   
   

XCI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.8.2012.MA z 

dnia 27 lutego 2013 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Urząd miasta st. Warszawy pod nr 738K „Centrum Edukacji 

Ekspert CEE” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34 otrzymała akredytację 

na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach  pozaszkolnych przy ul. 

Krzywickiego 34, w Warszawie:   
1. Kurs „Teoria i zasady rachunkowości” – trwający co najmniej 60 godz.   
2. Kurs „Ekonomia i kontrola wewnętrzna” -  trwający co najmniej 40 godz.   

3. Kurs „Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o 

postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą” – trwający  

co najmniej 60 godz.   

4. Kurs „Finanse” - trwający co najmniej 60 godz.   



 

5. Kurs „Prawo podatkowe cz. I” - trwający co najmniej 40 godz.   
6. Kurs” Rachunkowość finansowa” - trwający co najmniej 130 godz.   
7. Kurs” Prawo podatkowe cz. II” trwający co najmniej 40 godz.   
8.Kurs „Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza” - trwający co najmniej 40 godz.   
9.Kurs „Sprawozdania finansowe i ich analiza” - trwający co najmniej 80 godz.   
 10.Kurs „Rewizja finansowa” - trwający co najmniej 40 godz. 11.Kurs „Przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów” -  trwający co najmniej 30 godz.   
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12.Kurs „Przygotowanie do egzaminu państwowego na usługowe prowadzenie ksiąg, biur 

rachunkowych” - trwający co najmniej 110 godz.   
   

XCII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.8.2013.MA z 

dnia 11 kwietnia 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez pana Andrzeja Ryszarda Szope pod nazwą „Linia„ z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Poznańskiej 14 lok.23, otrzymała akredytację na część prowadzonych przy ul.   

Trockiej 10a w Warszawie kursów w zakresie :   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 60 godz.   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz.   
5. Kurs na prawo jazdy kategorii D- trwający co najmniej 80 godz.   
   

XCIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.24.2012.MA z 

dnia 18 kwietnia 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez EGURROLA DANCE STUDIO z siedzibą przy ul. Kasprzaka 24a w Warszawie 

otrzymała akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 99a oraz w Al. Jerozolimskich 91:   

1.Kurs „Instruktora rekreacji ruchowej” – trwający co najmniej 30 godzin.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.24.2012.MA z dnia 24 września 

działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty sprostował  decyzję 

KPU.546.24.2012.MA z dnia 18 kwietnia 2013 roku , w ten sposób, że :   

a) wykreślił w części odnoszącej się do daty wydania decyzji „…Warszawa, dnia 18 kwietnia 

2012 roku ” i w to miejsce wpisał „..Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 roku …”   

  

b) wykreślił w części odnoszącej się do daty wniosku o przyznanie akredytacji „…po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2013 roku ” i w to miejsce wpisał „..po rozpatrzeniu  wniosku 

z dnia 16 listopada 2012 roku … .”   

2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.24.2012.MA z dnia 27 marca 

2014 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję  
Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.24.2012.MA, zmienioną decyzją Mazowieckiego  
Kuratora Oświaty z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyznania akredytacji na część  

prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w ten sposób, że:   

a) wykreślił w wydanej decyzji zapis: „ ...przyznać akredytację placówce „Egurrola Dance  



 

Studio”  z siedzibą przy ul. Kasprzaka 24a w Warszawie…”   

b) i w to miejsce wpisał :„… przyznać akredytację placówce „Egurrola Dance Studio” z siedzibą 

przy  ul. Żwirki i Wigury 99a w Warszawie…”   

2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   
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XCIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.4.2013.MA z 

dnia 25 kwietnia 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Educoncept Alina Lukoszek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1 w 

Warszawie otrzymała akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych w siedzibie placówki przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie  oraz 

w Centrum Konferencyjnym ADGAR Plaza przy ul. Postępu 17A   
1.Projektowanie i aranżacja wnętrz I stopnia (P1) - trwający co najmniej 80 godz.   

   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.16.2012.MA z dnia 04 listopada  
2015 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję nr 

KPU.546.4.201.MA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania akredytacji na prowadzone przez 

placówkę „Educoncept Alina Lukoszek Sp. J” kształcenie ustawiczne w formach  pozaszkolnych w ten 

sposób, że:   

1. wykreślił w części odnoszącej się do wskazanej w decyzji KPU.546.4.2013.MA siedziby placówki 

oraz miejsca prowadzonego kształcenia. Zamiast „…w siedzibie placówki przy ul. Mokotowskiej 1  w 

Warszawie...” w to miejsce wpisał „….w siedzibie placówki przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie…..,   

2. wykreślił wskazane w decyzji KPU.546.4.2013.MA dodatkowe miejsce prowadzonego kształcenia  

„Centrum Konferencyjne ADGAR Plaza przy ul. Postępu 17A ”.   
3. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

XCV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.10.2013.MA z 

dnia 25 kwietnia 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Centrum Rehabilitacji KINEZIO z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15/409 w 

Warszawie otrzymała akredytację na część prowadzonego kształcenia ustawicznego  w 

formach pozaszkolnych w Warszawie, przy ul. Herbsta 4:   
1. Kurs PNF podstawowy – trwający co najmniej 70 godzin.   
   

XCVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.28.2012.MA z 

dnia 07 maja 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach, przy ul. 

Sokołowskiej 37 otrzymało akredytację na część prowadzonego kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych w siedzibie placówki, tj. przy ul. Sokołowskiej  

37 w Siedlcach:   
1. Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego - trwający co najmniej 70 godz.   
2. Kurs przygotowujący do matury z matematyki - trwający co najmniej 70 godz.   
3. Kurs przygotowujący do matury z języka rosyjskiego - trwający co najmniej 70 godz.   
   

XCVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.14.2013.MA z 

dnia 26 czerwca 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez wspólnika spółki cywilnej panią Eugenię Samsel pod nazwą „Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „Znak” spółka cywilna Witold Samsel i Eugenia Samsel z siedzibą w 
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Ostrołęce, otrzymała akredytację na część prowadzonych w siedzibie Ośrodka przy ul. 

Gen. Sochaczewskiego 7 kursów w zakresie:   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz., 5   Kurs na prawo jazdy 

kategorii D - trwający, co najmniej 80 godz..   

   

XCVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.15.2013.MA 

z dnia 26 czerwca 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez wspólnika spółki cywilnej pana Witolda Samsel pod nazwą „Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „Znak” spółka cywilna Witold Samsel i Eugenia Samsel” z siedzibą w 

Ostrołęce, otrzymała akredytację na część prowadzonych w siedzibie Ośrodka przy  ul.  

Gen. Sochaczewskiego 7 kursów w zakresie:   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz., 5   Kurs na prawo jazdy 

kategorii D - trwający, co najmniej 80 godz..   
   

XCIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.30.2013.MA z 

dnia 05 grudnia 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Bratniak z siedzibą przy ul. 

Nowowiejskiej 22 lok. 14 w Warszawie otrzymała akredytację na część prowadzonego 

przy ul. Nowowiejskiej 22 lok. 14 w Warszawie oraz w Zespole Szkół nr 82 im. Stanisława 

Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a w Warszawie kształcenia  ustawicznego w formach 

pozaszkolnych:   
1. Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego - trwający co najmniej 30 godz.   
2. Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego - trwający co najmniej 30 godz.   
   

C. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.32.2011.MA z dnia 

18 grudnia 2013 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez pana Andrzeja Gryglasa pod nazwą „Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas„ z 

siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Bohaterów Modlina 48 otrzymała 

akredytację na część prowadzonych przy ul. Chemików 1A, w Nowym Dworze  

Mazowieckim kursów w zakresie :   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E- trwający co najmniej 45 godz.   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii D- trwający co najmniej 80 godz.   

5. Kurs „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona bloków programowych: 1) C1, C1+E, C i C+E, 2) D1, D1+E, D i D+E   
 - trwający co najmniej 140 godz.,   
6. Szkolenie okresowe bloków programowych: 1) C1, C1+E, C i C+E 2) D1, D1+E, D i D+E - trwające co najmniej 

35 godz.   
   

CI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.10.2011.MA z 

dnia 1 kwietnia 2014 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 
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systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez ALX Sp. z o.o. Sp. komandytową, pod nazwą ALX, z siedzibą w Warszawie przy ul.  

Jasnej 14/16a otrzymała akredytację na część prowadzonego, w siedzibie firmy ALX Sp. 

z o.o. Sp. komandytowej, kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

   
1. Administrator Linuksa - kurs trwający co najmniej 70 godz.,   
2. Zaawansowany administrator systemu Linux - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Deweloper aplikacji WWW - kurs trwający co najmniej 70 godz.,   
4. Zaawansowany deweloper sieciowy (PHP/JS/AJAX) - kurs trwający co najmniej 40 godz.,   
5. Programista Java - kurs trwający co najmniej 60 godz.   

   

CII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty KPU.546.12.2014.MA z dnia 

24 kwietnia 2014 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Urząd miasta st. Warszawy pod nr 116K „Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej” z 

siedzibą przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w Warszawie, otrzymała akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 w lok. 25, przy ul. Kasprzaka 25 

w Warszawie oraz przy ul. Siedmiogrodzkiej 3a w Warszawie  kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych:   
1. Książka przychodów i rozchodów - praktyczne ujęcie od podstaw – kurs trwający co najmniej 30   

godz.,   
2. Specjalista ds. płac- kurs dla zaawansowanych - trwający co najmniej 30 godz.,   
3. MSR-y i MSSF-y od podstaw – kurs trwający co najmniej 30 godz.   

   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.12.2014.MA z dnia 06 marca  
2015 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił decyzję 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2014 roku, znak: KPU.546.12.2014.MA w sprawie 

przyznania akredytacji na prowadzone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego 

„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej’’ 

kursy w ten sposób, że po zwrocie „na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 

w lok. 25 w Warszawie oraz przy ul. Kasprzaka 25 i przy ul. Siedmiogrodzkiej 3a w Warszawie 

kształcenia ustawicznego” zamiast „przy ul. Siedmiogrodzkiej 3a  w Warszawie” wpisać „przy ul. 

Płockiej 17 lok.12”, 2. pozostawić bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr KPU.546.6.2017.MA z dnia 21 marca 2017 roku 

stwierdził wygaśnięcie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia z dnia dnia 24  

kwietnia 2014 roku, nr KPU.546.12.2014.MA, zmienioną decyzją nr KPU.546.12.2012.MA 

z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie przyznania niepublicznej placówce kształcenia 

ustawicznego „Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie 

Centrum Edukacji Zawodowej’’ przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w Warszawie akredytacji z 

uwagi na fakt, iż placówka zmodyfikowała programy kursów wymienionych w ww. 

decyzjach i uzyskała na nie ponowną akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

Decyzja: znak: KPU.546.11.2016.MA.   

   

CIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.8.2014.MA z 

dnia 29 kwietnia 2014 r. działalność oświatowa,o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 
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przez pana Zbigniewa Wrońskiego pod nazwą „Zbigniew Wroński Szkolenia 

Rehabilitacja” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rajców 17 otrzymała akredytację na 

część prowadzonego przy ulicy Ostrzyckiej 2/4 Sala OrtoKursy w Warszawie  kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

1. Terapia Manualna Koncepcja Maitland  poziom 1 - kurs trwający co najmniej 150 godz.,   
2. Terapia Manualna Koncepcja Maitland poziom 2a – kurs trwający co najmniej 70 godz., 3. Terapia 

Manualna Koncepcja Maitland poziom 2b – kurs trwający co najmniej 70 godz.,   
4 Terapia Manualna Metoda CRAFTA – kurs trwający co najmniej 80 godz.   
    

CIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.11.2014.MA z 

dnia 13 maja 2014 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez pana Romana Garstkę pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna 

Szkoła Nauki Jazdy Roman Garstka” z siedzibą w Gostyninie przy ul. Stodólnej 14 

otrzymała akredytację na prowadzony w siedzibie ośrodka w Gostyninie, przy ul.   

 Stodólnej 14 kurs:   

1. Kurs „Szkolenie okresowe w zakresie kategorii: C1, C1+E, C i C+E” – trwający co najmniej 35 godzin.   
   

CV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.65.2011.MA z 

dnia 04 czerwca 2014 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez wspólnika spółki cywilnej pana Cezarego Ginowicza pod nazwą Ośrodek 

Szkolenia Kierowców „RONDO” Adam Ginowicz, Cezary Ginowicz z siedzibą w Mińsku  

Mazowieckim, otrzymała akredytację na część prowadzonych w siedzibie Ośrodka  przy 

ul. Zygmunta Kazikowskiego 16A kursów w zakresie:   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii B+E - trwający co najmniej 35 godz.,   
5. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz.,  6  Kurs na prawo jazdy kategorii 

D(C ) - trwający, co najmniej 60 godz., 7  Kurs na prawo jazdy kategorii D(B ) - trwający, co najmniej 

80 godz..   

   

CVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU. 546.22.2014.MA z 

dnia 14 lipca 2014 roku działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez pana Pawła Anielaka pod nazwą „NOVA EUROPA Ośrodek Szkolenia Kierowców” 

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Tadeusza Kościuszki 26/26 otrzymała 

akredytację na prowadzony w siedzibie Ośrodka tj. Mińsku Mazowieckim,  przy ul.  

Tadeusza Kościuszki 26/26 14 kursy:   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz., 4  Kurs na prawo jazdy kategorii D 

- trwający, co najmniej 60 godz..   

   

CVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.22.2014.MA z 

dnia 4czerwca 2014 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez wspólnika spółki cywilnej pana Adama Ginowicza pod nazwą Ośrodek Szkolenia 

Kierowców „RONDO” cywilna Adam Ginowicz, Cezary Ginowicz z siedzibą w Mińsku  
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Mazowieckim, otrzymała akredytację na część prowadzonych w siedzibie Ośrodka  przy 

ul. Zygmunta Kazikowskiego 16A kursów w zakresie:   
1. Kurs na prawo jazdy kategorii A - trwający co najmniej 50 godz.,   
2. Kurs na prawo jazdy kategorii B - trwający co najmniej 60 godz.,   
3. Kurs na prawo jazdy kategorii C - trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Kurs na prawo jazdy kategorii B+E - trwający co najmniej 35 godz.,   
5. Kurs na prawo jazdy kategorii C+E - trwający co najmniej 45 godz.,  6  Kurs na prawo jazdy kategorii 

D(C ) - trwający, co najmniej 60 godz., 7  Kurs na prawo jazdy kategorii D(B ) - trwający, co najmniej 

80 godz.   
   

CVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.21.2014.MA z 

dnia 16 września 2014 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą przy ul. Oleandrów 6 w Warszawie 

otrzymała akredytację na część prowadzonych w salach  konferencyjnych GOLDEN 

TULIP w Warszawie przy ulicy Towarowej 2 kursów:   
1. Europejskie warsztaty dyplomacji. European Diplomacy Workshops (EDW) – kurs trwający co  

najmniej 32 godzin,   

2. Szkoła umiejętności dyplomatycznych. School of Diplomatic Skills (SDS) – kurs trwający co  

najmniej 40 godzin,   
3. Procesy transformacji politycznych. Political Transformation Workshops (PTW) – kurs trwający 

co najmniej 40 godzin.   

   

CIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.25.2014.MA z 

dnia 24 września 2014 r. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu przy ul. 

Kraszewskiego 1/7 otrzymał akredytację na część prowadzonego w siedzibie Ośrodka 

przy ulicy Kraszewskiego 1/7 (zajęcia teoretyczne) i przy ul. Zielonego Sztandaru  

(zajęcia praktyczne) kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
. 1. Operator koparkoładowarek kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
2. Operator koparek jednonaczyniowych kl. III – kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
3. Operator spycharek kl. III – kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
4. Operator równiarek kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
5. Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   

6. Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III - kurs trwający co najmniej 40  godzin,   

7. Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych - kurs trwający co najmniej 80   
godzin,   

8. Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III - kurs trwający co najmniej 80 godzin,   
9. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III - kurs trwający co najmniej   
130 godzin,   
10. Operator koparki jednonaczyniowej kl. II - kurs trwający co najmniej 70 godzin,   
11. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. II - kurs trwający co najmniej 70 godzin.   
   
Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.3.2018.MA z dnia 07 lutego 

2018 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks 

postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Mazowiecki Kurator Oświaty 

zmienił wymiar godzin dla części teoretycznej kursów w decyzji Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty nr KPU.546.25.2014.MA z dnia 24 września 2017 roku w sprawie przyznania  akredytacji, 

prowadzonych w Radomiu, przy ul. Kraszewskiego 1/7 w ten sposób, że: a) zamiast:   
1. Operator koparkoładowarek kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
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2. Operator koparek jednonaczyniowych kl. III – kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
3. Operator spycharek kl. III – kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
4. Operator równiarek kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
5. Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
6. Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III - kurs trwający co najmniej 40 godzin,   

7. Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych - kurs trwający co najmniej 80 

godzin,   
8. Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III - kurs trwający co najmniej 80 godzin,   

9. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III - kurs trwający co najmniej 

130  godzin,   

10. Operator koparki jednonaczyniowej kl. II - kurs trwający co najmniej 70 godzin,   

11. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. II - kurs trwający co najmniej 70 godzin,.   
   

 b) w to miejsce wpisał:   

1. Operator koparkoładowarki kl. III - kurs trwający co najmniej 130 godziny,   
2. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – kurs trwający co najmniej 130 godziny, 3.  Operator 

spycharki kl. III – kurs trwający co najmniej 130 godziny,   

4. Operator równiarek kl. I - kurs trwający co najmniej 130 godziny.   
5. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III - kurs trwający co najmniej 130 godziny,   

6. Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż – kurs trwający co najmniej  
80   

godzin,   
7. Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III - kurs trwający co najmniej 78 godzin,   
    
8. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II – kurs trwający co najmniej 90 

godziny.   
9. Operator koparki jednonaczyniowej kl. I - kurs trwający co najmniej 40 godzin.   
10. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I - kurs trwający co najmniej 40 godzin.   
   

2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

CX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.6.2013.MA z 

dnia 27 października 2014 r. działalność oświatowa,o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Mazowiecki Ośrodek Badawczo–Innowacyjno–Szkoleniowy   

„SPAWALNIK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 6 w 

Ciechanowie otrzymała akredytację na całość prowadzonego przy ulicy Narutowicza  9 

(zajęcia teoretyczne) i przy ul. Śmiecińskiej 8, ul. Leśnej 30 oraz przy ul. Ceramicznej   

 6 (zajęcia praktyczne) kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Operator koparko-ładowarek kl. III - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
2. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – kurs trwający co najmniej 170 godzin,   
3. Operator ładowarki jednonaczyniowej - kurs trwający co najmniej 170 godzin,   

4. Nowoczesny magazynier z obsługą urządzeń fiskalnych oraz wózków widłowych z bezpieczną  

wymianą butli – kurs trwający co najmniej 110 godzin,   

5. Operator walca drogowego - kurs trwający co najmniej 130 godzin,   
6. Kurs spawania metodą MMA - trwający co najmniej 160 godzin,   
7. Kurs spawania metodą MIG - trwający co najmniej 150 godzin,   
8. Kurs spawania metodą MAG - trwający co najmniej 140 godzin,   

9. Kurs spawania metodą TIG - trwający co najmniej 100 godzin, 10 Kurs spawania metodą gazową - 

trwający co najmniej 120 godzin,.   
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CXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.29.2014.MA z 

dnia 14 listopada 2014 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Starostę Ciechanowskiego „Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej” z siedzibą w 

Ciechanowie, przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 10 lok. 25, otrzymała akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie placówki kształcenia ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych:   

1.Kurs podstaw rachunkowości - trwający co najmniej 30 godzin.   

   

CXII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.31.2013.MA z 

dnia 17 listopada 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Odlewniczej 8 otrzymał akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie Ośrodka kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych:   
1. Szkolenie kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy - Kurs trwający co najmniej 35 

godzin.   
   

CXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.35.2014.MA z 

dnia 28 stycznia 2015 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Miasto Ostrołęka, „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej” z siedzibą w Ostrołęce, 

przy ul. Korczaka 73, otrzymała akredytację na część prowadzonego  w siedzibie 

placówki kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs podstaw rachunkowości - trwający co najmniej 30 godzin.   

2. Kurs dla samodzielnych księgowych(bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości - trwający co 

najmniej 30 godzin.   

   

CXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KZU.546.10.2015.MA z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej  
przez ALX Sp. z o.o. Sp. komandytową, pod nazwą ALX, z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Jasnej 14/16A otrzymała akredytację na część prowadzonego, w siedzibie firmy ALX Sp.  

z o.o. Sp. komandytowej, kształcenia ustawicznego w formach  pozaszkolnych:   
1. Programista PHP - kurs trwający co najmniej 70 godz.,   
2. Zaawansowany programista PHP - trwający co najmniej 40 godz.,   
3. Programista aplikacji Android - kurs trwający co najmniej 50 godz.,   
4. Tworzenie stron www – kurs podstawowy - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   

5. Tworzenie stron www - kurs trwający co najmniej 40 godz.,   
6. Nauka programowania i język Java - kurs trwający co najmniej 50 godz.,   
7. Analiza Danych - kurs trwający co najmniej 60 godz.   
   



 

CXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.32.2014.MA z 

dnia 25 czerwca 2015 roku działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty, prowadzona przez placówkę „Empik School Szkoła Języków 

Obcych” na podstawie przepisów o działalności gospodarczej przez Learning Systems 

Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 117 otrzymała akredytację na 

część prowadzonego, przy ul. Nowoursynowskiej 139U w Warszawie,  kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

1. Język angielski poziom B1 – kurs trwający co najmniej 120 godzin,   
2. Język angielski poziom B2 – kurs trwający co najmniej 120 godzin,   
3. Język niemiecki poziom B1 - kurs trwający co najmniej 120 godzin, 4. Język niemiecki poziom B2 – 

kurs trwający co najmniej 120 godzin.   
   

CXVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.12.2015.MA z 

dnia 19 października 2015 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez APEXnet Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Atlasowej 41 w 

Warszawie otrzymała akredytację na część prowadzonego w Alejach Jerozolimskich 

123a  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Akademia eksperta zamówień publicznych - kurs trwający co najmniej 50 godz.   
   

CXVII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.15.2015.MA z 

dnia 30 grudnia 2015 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez „Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch” otrzymało akredytację  na 

część prowadzonego w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki   

 105 w Warszawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Diagnostyka pojazdów - kurs trwający co najmniej 35 godz.   
2. Silniki benzynowe - kurs trwający co najmniej 35 godz.   
3. Silniki diesla - kurs trwający co najmniej 35 godz.   

4. Układy komfortu - kurs trwający co najmniej 35 godz.   
5. Diagnostyka samochodów ciężarowych - kurs trwający co najmniej 30 godz.   
   

CXVIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.8.2015.MA z 

dnia 26 stycznia 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez IMMOQEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U 

10 otrzymała akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki oraz przy ul.  
Przyokopowej 33 w Warszawie i w al. KEN 18/5B w Warszawie kształcenia  ustawicznego 

w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs z zakresu doskonalenia kadr systemu oświaty – trwający co najmniej 40 godzin,   

2. Kurs z zakresu: roli menagera w organizacji, zarzadzania w organizacji, zarządzania stresem i 

konfliktami w organizacji - trwający co najmniej 40 godz.   

   

CXIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.4.2016.MA z 

dnia 22 kwietnia 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej   
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przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku przy ul. Ułańskiej 1 otrzymał 

akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Ułańskiej 1 w Płocku   



 

 kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs z zakresu przedsiębiorczości – trwający co najmniej 30 godzin,   

  
2. Operator koparko - ładowarki - kurs trwający co najmniej 176 godzin, 2.  Operator koparki 

jednonaczyniowej - kurs trwający co najmniej 176 godzin.   
   

CXX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.9.2016.MA z 

dnia 22 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, z 

siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 27 otrzymał akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie Ośrodka kształcenia ustawicznego w formach   

 pozaszkolnych:   
1. Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie prawa jazdy kat.  

C1,C1+E,C, C+E lub D1, D1+ E,D ,D+E - kurs trwający co najmniej 35 godz.   

2. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) - szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne - kurs 

trwający co najmniej 40 godz.   

   

CXXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.11.2016.MA z 

dnia 04 maja 2016 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez Urząd miasta st. Warszawy pod nr 116K „Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej” z 

siedzibą przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w Warszawie, otrzymała akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 lok. 25 w Warszawie oraz przy 

ul. Płockiej 17 lok. 12, przy ul. Kasprzaka 25 oraz przy ul. Wolność 7 lok C w  Warszawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

 1. Podstawy rachunkowości- kurs trwający co najmniej 30 godz., 2.Samodzielny księgowy (bilansista)- 

specjalista ds. rachunkowości - kurs trwający co najmniej 30  godz.,   

3. Kandydaci na głównych księgowych - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
4. Kandydaci na dyplomowanych księgowych - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   

5. Specjalista ds. rachunkowości podatkowej - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
6. Specjalista ds. rachunkowości zarządczej - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
7. Specjalista ds. podatków - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   

8. Specjalista ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych - kurs trwający co  

najmniej 30 godz.,   

9. MSR-y i MSSF-y od podstaw – kurs trwający co najmniej 30 godz..   

10.Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz   

samorządowych jednostek budżetowych - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   

11. Kandydaci na certyfikowanego eksperta usług księgowych - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
12. Kadry i płace w praktyce - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   

13. Specjalista ds. płac – kurs dla zaawansowanych - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
14. Specjalista ds. kadr – kurs dla zaawansowanych- kurs trwający co najmniej 30 godz.,   

15. Książka przychodów i rozchodów - praktyczne ujęcie od podstaw – kurs trwający co najmniej 30  

godz.,   

16. Kandydaci na doradców podatkowych - trwający co najmniej 30 godz.   
   

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.11.2016.MA z dnia 07 marca  
2017 roku działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks 

postępowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Mazowiecki Kurator Oświaty 

zmienił decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 04 maja 2016 roku, znak:   
KPU.546.11.2016.MA w sprawie przyznania akredytacji na część prowadzonego kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych w ten sposób, że:   



 

1) po zwrocie „na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Płockiej 17 w lok. 25 w Warszawie 

oraz przy ul. Płockiej 17 lok.12, przy ul. Kasprzaka 25 oraz przy ul. Wolność 7 lok. C” dodał „oraz przy 

ul. Siedmiogrodzkiej 3A i ul. Górczewskiej 8 w Warszawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych” 2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   
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CXXII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.12.2016.MA z 

dnia 09 maja 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, 

przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA K. Jedliński, M. Fijewska, J. 

Sokół – Jedlińska, D. Fijewski Sp. j. z siedzibą przy ul. Bajana 40 w Warszawie otrzymała 

akredytację na część prowadzonego w Warszawie, przy ul. Bajana 40,  kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Szkoła Psychoterapii Humanistycznej - kurs trwający co najmniej 600 godzin,   

   

CXXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.8.2016.MA z 

dnia 23 maja 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, 

przez JDS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gorzelniczej 9 w Warszawie otrzymała 

akredytację na część prowadzonego w Warszawie w Hotelu BOSS, przy ul.   

Żwanowieckiej 20 oraz w Hotelu Folwark Klepisko przy ul. Zegrzyńskiej 10a w  

Nieporęcie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

1. Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - trwający co najmniej 30 godz.   

   

CXXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.18.2014.MA 

z dnia 17 maja 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez LANG LTC, z siedzibą przy ul. Sędziowskiej 5 w Warszawie otrzymała akredytację 

na część prowadzonego w Warszawie, przy ul. Jana Czeczota 31  kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

1. Kurs języka angielskiego na poziomie A1 - trwający co najmniej 120 godzin.,   
2. Kurs języka angielskiego na poziomie A2 - trwający co najmniej 120 godzin., 3. Kurs języka 

angielskiego na poziomie B1 - trwający co najmniej 120 godzin., 4. Kurs języka angielskiego 

na poziomie B2 - trwający co najmniej 120 godzin.,   

5. Kurs języka angielskiego na poziomie C1 –trwający co najmniej 120 godzin.,   
6. Kurs języka angielskiego konwersacyjny na poziomie B2 - trwający co najmniej 120 godzin.,   
7. Kurs języka angielskiego konwersacyjny na poziomie C1 - trwający co najmniej 120 godzin.,   
8. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu First – trwający co najmniej 120 godz.,   

9. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Advanced – trwający co najmniej   120 godz.,   

10. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Proficiency – trwający co najmniej   120 

godz.,   

11. Kurs języka angielskiego biznesowy na poziomie B2 - trwający co najmniej 120 godzin.,   
12. Kurs języka angielskiego indywidualny - konwersacyjny na poziomie B2 - trwający co najmniej 120   
13. Kurs języka hiszpańskiego na poziomie A2 - trwający co najmniej 120 godz.,   

14. Kurs języka francuskiego na poziomie A2 - trwający co najmniej 120 godz.,   
15. Kurs języka niemieckiego na poziomie B1 - trwający co najmniej 120 godz.,   

16. Kurs języka angielskiego przygotowujący do matury - trwający co najmniej 120 godz.   

   



 

CXXV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.10.2016.MA 

z dnia 3 czerwca 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO” Sp. z o.o. Oddział Warszawa, z 

siedzibą przy ul. Mińskiej 63A 5 w Warszawie otrzymała akredytację na część  
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prowadzonego w Warszawie, przy ul. Mińskiej 63A kształcenia ustawicznego  w formach 

pozaszkolnych:   
1. Autodesk AutoCAD - kurs trwający co najmniej 40 godz.,   
2. Autodesk AutoCAD - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
3. Kosztorysowanie - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
4. Autodesk Revit - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
5. Autodesk Inventor - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
6. Autodesk Robot Structural Analysis - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
7. Autodesk 3ds Max - kurs trwający co najmniej 30 godz.,   
8. Ocena energetyczna budynków - kurs trwający co najmniej 30 godz..   

   

CXXVI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.7.2016.MA z 

dnia 20 lipca 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez „Ciekawe Szycie CHIC Warsaw Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Modlińskiej 175A otrzymała akredytację na część prowadzonego w Warszawie, w Alei 

Wilanowskiej 273 w Warszawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   

   

 1. Kurs konstrukcji i technologii szycia odzieży dziecięcej - kurs trwający co najmniej 40 godz.,   

2.Kurs konstrukcji i technologii szycia podstawowych modeli odzieży damskiej z modelowaniem wg.  

założeń projektowych - kurs trwający co najmniej 40 godz.,   

3. Kurs konstrukcji i technologii odzieży damskiej okazjonalnej, wieczorowej i ślubnej - kurs trwający  

co najmniej 40 godz.,   

4. Kurs konstrukcji i technologii szycia odzieży damskiej lekkiej i podstawowej dziecięcej oraz 

akcesoriów tekstylnych - kurs trwający co najmniej 40 godz.,   
CXXVII.    

Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr  

KPU.546.19.2016.MA z dnia 26 lipca 2016 r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej, przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA K. Jedliński, M.  

Fijewska, J. Sokół – Jedlińska, D. Fijewski Sp. j. z siedzibą przy ul. Bajana 40 w Warszawie 

otrzymała akredytację na część prowadzonego  w Warszawie, przy ul. Bajana 40, 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1.Kurs „Szkoła Trenerów Biznesu”  - kurs trwający co najmniej 200 godzin.   

CXXVIII.    

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.5.2016.MA z dnia 14 

września 2016 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do ewidencji 

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia Centrum Kształcenia Dorosłych 

„EDUKACJA” z siedzibą w Radomiu, przy ul. Limanowskiego 26/30, otrzymała 

akredytację na część prowadzonego, w siedzibie placówki, kształcenia  ustawicznego w 

formach pozaszkolnych:   
1. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - kurs trwający 265 godz.   
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CXXIX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.20.2016.MA 

z dnia 20 września 2016 r. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do 

ewidencji prowadzonej przez miasto st. Warszawa „Akademia Prawa Pracy i 

Rachunkowości CEDOZ” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moniuszki 1A, otrzymała 

akredytację na część prowadzonego, w siedzibie placówki, kształcenia ustawicznego  w 

formach pozaszkolnych:   
1. Certyfikowany kurs księgowości – kurs podstawowy- trwający 109 godz.   

2. Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego- od podstaw do specjalisty ds. rachunkowości -  

trwający 186 godz.   

3. Kurs głównego księgowego- trwający 128 godz.   

4. Kadry, płace i ZUS z Płatnikiem i obsługą programu Symfonia – kurs podstawowy trwający 109  godz.   

5. Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac- od podstaw do specjalisty – trwający 186 godz.   
6. Kurs kierowników działów kadr i płac – trwający 139 godz.   
7. Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac – poziom średniozaawansowany – trwający 96 godz.   
   

CXXX. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.24.2016.MA z 

dnia 08 listopada 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Odlewniczej 8 otrzymał akredytację na część 

prowadzonego w siedzibie Ośrodka kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych:   
1. Kurs dla kandydatów na instruktorów - trwający co najmniej 215 godzin (130 godz. teorii i 85 

godz. praktyki),   
2. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów - trwający co najmniej 169 godzin (154 

godz. teorii i 15 godz. praktyki).   

   

CXXXI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.13.2016.MA 

z dnia 29 grudnia 2016 roku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana 

do ewidencji prowadzonej przez miasto st. Warszawa „Polski Instytut Językowy” z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 12 lok. 24 otrzymała akredytację na część 

prowadzonego, w siedzibie placówki, kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych:   
1. Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie A1 - trwający co najmniej 88 godzin,   
2. Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie A2 - trwający co najmniej 132 godziny,   
3. Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie B1 - trwający co najmniej 176 godzin,   
4. Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie B2 - trwający co najmniej 176 godzin,   
5. Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie C1 - trwający co najmniej 176 godzin,   

6. Kurs języka polskiego jako obcego na poziomie C2 - trwający co najmniej 44 godziny.   

   

CXXXII.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KPU.546.36.2016.MA z dnia 27 lutego 2017 roku niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie, z 

siedzibą przy ul. Komunalnej 6 w Radzyminie, otrzymała akredytację na część 

prowadzonego, w siedzibie placówki, kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych:   
1. Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli - kurs trwający co najmniej 60 godz.,   
2. Operator koparko-ładowarki kl. III - kurs trwający co najmniej 180 godz.,   
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3. ECDL - kurs trwający co najmniej 80 godz.,   
4. Obsługa komputera i programów biurowych – kurs trwający co najmniej 40 godz.,   
5. Pracownik gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych - kurs trwający co najmniej 100 

godz..   
   
Na podstawie Decyzji nr KPU.546.36.2017.MA z dnia 28 grudnia 2017 działając na podstawie art. 

155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1257) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił w decyzji nr KPU.546.36.2017 MA z dnia 27 

lutego 2017 roku w sprawie przyznania akredytacji placówce kształcenia ustawicznego Zakład  
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie, z siedzibą przy ul. Komunalnej  
6 w Radzyminie wymiar godzin przeznaczonych na realizację  kursu „Operator koparko-ładowarki 

kl. III.” w ten sposób, że:   

1. Zamiast „kurs trwający co najmniej 180 godz.”, wpisał: „Operator koparko-ładowarki kl. III - kurs 

trwający co najmniej 120 godz.”,   
2. pozostawić bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

CXXXIII. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.1.2017.MA 

z dnia 07 marca 2017r. działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 

przez ODO 24 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 45 w Warszawie, otrzymała 

akredytację na część prowadzonego w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden 

Floor Aleje Jerozolimskie 123A, kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - trwający co najmniej 30 godz.   
   
Na podstawie Decyzji nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 02 listopada 2017 działając na podstawie art. 

155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1257) Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił w decyzji nr KPU.546.1.2017 MA z dnia 07 

marca 2017 roku w sprawie przyznania akredytacji placówce „ODO 24 Sp. z o.o.”,  z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 45 nazwę kursu w ten sposób, że:   

zamiast nazwy „Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji - trwający co najmniej 30 godz.” 

wpisał „Kurs dla Inspektora Danych Osobowych - trwający co najmniej 30 godz.” prowadzony w 

Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123A 2. pozostawił bez 

zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniono nazwę 

kursu, prowadzonego w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Aleje 

Jerozolimskie 123A w decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 07 

marca 2017 roku zmienioną decyzją nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 02 listopada 2017 roku w 

sprawie przyznania akredytacji placówce „ODO 24 Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, przy  ul. 

Kamionkowskiej 45 w ten sposób, że:   
a) zamiast nazwy „Kurs dla Inspektora Danych Osobowych” - trwający co najmniej 30 godz. wpisać   
„Kurs dla Inspektora Ochrony Danych - trwający co najmniej 30 godz.”   

2. pozostawił bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   
Na podstawie Decyzji nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 01 marca 2018 roku działając na podstawie 

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1257) Mazowiecki Kurator Oświaty w decyzji nr KPU.546.1.2017 MA z dnia 07 marca 

2017 roku, zmienionej decyzją nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 02 listopada 2017 roku, zmienionej 

decyzją nr KPU.546.1.2017.MA z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyznania akredytacji 

placówce „ODO 24 Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 45 w części 
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odnoszącej się do wskazanych miejsc prowadzonego kształcenia, po zwrocie: „na część 

prowadzonego w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Aleje Jerozolimskie  123A 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych” wpisał: „na część prowadzonego w Warszawie, 

w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123A oraz w Katowicach, przy ul. Żelaznej  

38 (w sali konferencyjnej) kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”   
2. pozostawiło bez zmian pozostałe postanowienia decyzji.   

   

CXXXIV. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.3.2017.MA 

z dnia 21 marca 2017 roku niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „CHIC 

Warsaw” z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 275 otrzymała akredytację na 

część prowadzonego w siedzibie placówki kształcenia  ustawicznego w formach 

pozaszkolnych:   
1. Kurs zaawansowany – projektowanie w przemyśle mody z zastosowaniem CAD/CAM - kurs trwający 

co najmniej 155 godz..   
   

CXXXV.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KPU.546.10.2017.MA z dnia 26 lipca 2017 roku niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego „CHIC Warsaw” z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 275 

otrzymała akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1 Kurs projektowania, konstrukcji odzieży i szycia na miarę od zastosowania tradycyjnej metody po 

wdrożenie innowacyjnej technologii wizualizacji kolekcji w trybie 3D poprzez wykorzystanie modułów  

CAD/CAM – trwający co najmniej 40 godz.   

2.Kurs przygotowujący do egzaminu Czeladniczego – Konstrukcji i szycia miarowego z zastosowaniem 

tradycyjnej technologii krawieckiej wspartej innowacyjnymi technikami  komputerowymi CAD/CAM - – 

trwający co najmniej 176 godz.   

3. Specjalistyczny kurs projektowania, konstrukcji z modelowaniem odzieży damskiej, męskiej lekkiej  

z zastosowaniem współczesnej technologii w Przemyśle mody – trwający co najmniej 160 godz. 4. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 753105 – KRAWIEC prowadzony w formie zaocznej z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.   

   

CXXXVI.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KPU.546.11.2017.MA z dnia 28 grudnia 2017 roku działalność oświatowa, o której mowa 

w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, prowadzona na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej pana Arkadiusza 

Sosnowskiego pod nazwą „Fizjoklinika s. c.” z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Nowogrodzkiej 62c otrzymała akredytację na całość prowadzonego przy ul. 

Polinezyjskiej 10 w Warszawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej – kurs trwający co najmniej 410 

godz.   

   

CXXXVII.  Na  podstawie  Decyzji  Mazowieckiego  Kuratora  Oświaty  nr  

KPU.546.12.2017.MA z dnia 28 grudnia 2017 roku działalność oświatowa, o której mowa 

w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, prowadzona na podstawie przepisów  o 

działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej pana Macieja   

Brożyńskiego  pod nazwą  „Fizjoklinika  s.  c.”  z siedzibą w  Warszawie, przy ul. 

Nowogrodzkiej 62c otrzymała  akredytację  na całość  prowadzonego przy ul.  

Polinezyjskiej  10  w   Warszawie   kształcenia  ustawicznego   w formach pozaszkolnych:   
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1. Szkolenie z zakresu medycyny ortopedycznej i terapii manualnej – kurs trwający co najmniej 410 

godz.   

   

CXXXVIII.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora  

 Oświaty   nr  KPU.546.13.2017.MA z dnia 02 lutego 2018 roku Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w  

Żurominie, ul. Lidzbarska 27c wchodzące w skład zespołu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie otrzymało akredytację na część 

prowadzonego, przy ul. Lidzbarskiej 27C w Żurominie, kształcenia ustawicznego  w 

formach pozaszkolnych:   
1. Kurs spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego, metodą MIG-131 -  trwający 

co najmniej 100 godzin,   

2. Kurs spawania drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego, metodą MAG 135 - trwający  

co najmniej 130 godzin,   

3. Kurs spawania z dodatkiem drutu/pręta, metodą TIG-141 - trwający co najmniej 150 godzin,   

4. Kurs ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną, metoda 111- trwający co najmniej 140 godzin,.   

   

CXXXIX.   Na   podstawie   Decyzji   Mazowieckiego   Kuratora   Oświaty   nr   

KPU.546.20.2018.MA z 13 lutego 2018 r. „QBEK STUDIO” Jakub Cegielski otrzymało 

akredytację na działalność oświatową prowadzoną na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej na 

całość prowadzonego, przy ul. Globusowej 25 lok. 9, w Warszawie, kształcenia  

ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Kurs fotografii - trwający co najmniej 30 godzin.   

   

CXL. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.18.2017. MA z 

28 lutego 2018 roku działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona przez Sp. z o.o. Angitia na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej pod nazwą „Akademia Angitia” z siedzibą przy ul. Płockiej 15 

w Warszawie otrzymała akredytację na część prowadzonego, w Golden Floor w Al. 

Jerozolimskich 123A w Warszawie, kształcenia ustawicznego w formach  

pozaszkolnych:   
1. FDM Intensywny - kurs trwający co najmniej 50 godz.   
2. FDM Neuro - kurs trwający co najmniej 30 godz..   
   

CXLI. Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KPU.546.4.2018.MA z 

19 maja 2018 roku działalność oświatowa, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, prowadzona przez Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna 

Wierzbicka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. K. I. Gałczyńskiego 4 lok. 201, otrzymała 

akredytację na część prowadzonego, w Al. Jerozolimskich 123A w Warszawie,  

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:   
1. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – kurs trwający co najmniej 280 godz.   
2. Dzienny opiekun – kurs trwający co najmniej 160 godz.  
   

Ogólnopolski wykaz placówek kształcenia ustawicznego, które otrzymały akredytację 
na określone formy szkoleń można znaleźć w Internecie pod adresem:  
http://akredytacje.men.gov.pl/baza   

                                  

http://akredytacje.men.gov.pl/baza
http://akredytacje.men.gov.pl/baza
http://akredytacje.men.gov.pl/baza
http://akredytacje.men.gov.pl/baza


 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

  


