
STATUT 

Centrum Chemii w Małej Skali działającego w ramach FHU Alchemik, Toruń. 

Rozdział I - Nazwa, rodzaj, zasięg, siedziba oraz cele i zadania placówki. 

§ 1 

Centrum Chemii w Małej Skali, zwany w dalszej części statutu „Centrum” jest niepubliczną 
placówką edukacji pozaformalnej, wspomagającą różne formy edukacji (85.60.Z) w tym 
doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane 
głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym (85.59.B). 

§2 

„Centrum” ma ogólnokrajowy zasięg działania, ale niewykluczone jest działanie również poza 
granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam prawem. 

§3 

Siedzibą „Centrum” jest Kamienica Alchemika ul. Browarna 4 w Toruniu.  

§4 

„Centrum” utrzymuje się w ramach środków pochodzących z własnej – odpłatnej działalności. 

§5 

Celem „Centrum” jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających szkoły, 
wspomagających nauczycieli, wspomagających doskonalenie nauczycieli szkół publicznych, 
szkół niepublicznych, placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych. 

§6 

Do zadań „Centrum” należy: 

1) Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w 
tym organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, które 
uwzględniają specyfikę przedmiotów przyrodniczych. 

2) Badanie oczekiwań i potrzeb środowiska nauczycieli w Polsce.  

3) Ewaluowanie prowadzonych działań oraz sporządzanie raportów i informowanie o nich 
stosownych instytucji. 

4) Prowadzenie wsparcia dla szkół, doradztwa i konsultacji online w zakresie merytorycznym 
przedmiotów przyrodniczych. 



5) Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w 
zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy poprzez 
wymianę doświadczeń.  

6) Recenzowanie wydawnictw metodycznych, dydaktycznych i innych przeznaczonych dla 
nauczycieli.  

7) Prowadzenie działalności wydawniczej. 

§7 

„Centrum” realizuje swoje zadania poprzez formy zbiorowego doskonalenia, konsultacji i 
doradztwa oraz doskonalenie online za pośrednictwem różnych form przekazu. 

§8 

„Centrum” prowadzi doskonalenie zawodowe na podstawie planów i programów autorskich 
opracowanych przez pracowników „Centrum”.  

Rozdział II - Organizacja Ośrodka. 

§9 

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią: Dyrektor Ośrodka oraz Pracownicy.  

§10 

Obsługę administracyjno-księgową „Centrum” zapewnia Piotr Wróblewski FHU Alchemik,  
NIP: 879-229-64-79, stałe miejsce wykonywania działalności – ul. Bartosza Głowackiego 10 lok. 
35, 87-100 Toruń oraz dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności – Kamienica 
Alchemika ul. Browarna 4, 87-100 Toruń.  

Rozdział III - Kwalifikacje, zakres zadań i kompetencji pracowników „Centrum”. 

§11 

Dyrektor „Centrum”: wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe, doświadczenie w 
doskonaleniu nauczycieli oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. 

1) Dyrektor kieruje działalnością „Centrum”. 
2) Dyrektor jest przełożonym pracowników „Centrum” w rozumieniu kodeksu pracy. 
3) Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

a) ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy, 
b) zatwierdzanie przedkładanych przez autorów programów konferencji, szkoleń i innych 

form doskonalenia, 
c) nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników „Centrum”. 

  



§12 

1) Dyrektor „Centrum” może zatrudniać pracowników merytorycznych i pracowników obsługi. 
Zadania i kompetencje pracowników określane są przez Dyrektora w ich zakresie czynności. 

2) Pracownicy merytoryczni wykonujący zadania na rzecz „ Centrum” powinni posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące należyty poziom i efektywną realizację zadań 
statutowych ”Centrum”. 

3) Do kompetencji pracowników merytorycznych należy w szczególności: 
a) opracowywanie programów szkoleń, 
b) prowadzenie szkoleń, 
c) podejmowanie działań ewaluacyjnych, 
d) własne doskonalenie zawodowe. 

Rozdział IV - Postanowienia końcowe 

§13 

„Centrum” używa pieczęci firmowych – adresowych, papierów firmowych. 

§14 

„Centrum” może posiadać regulaminy i instrukcje wewnętrzne.  

§15 

1. Nauczyciele, którzy ukończyli:  

a) kursy otrzymują zaświadczenie,  
b) inne formy doskonalenia otrzymują zaświadczenia, według wzoru określonego przez 

„Centrum”. 

2. Ośrodek prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń. 

 

Statut powstał 15.07.2011 r. 

Obecna postać zatwierdzona 20.06.2020 r. 

 

 


