
UCHWAŁA NR XI/220/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli  

we Włocławku 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz § 2 ust. 2 i 3 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Nadaje się Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we 

Włocławku statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XLVI/743/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu 

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

Niniejszą uchwałą nadaje się statut Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji 

Nauczycieli we Włocławku. 

2. Omówienie podstawy prawnej:   

   Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 „Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych 

ustaw, tworzą, łączą i likwidują:  

1) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy 

działające na podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki budżetowe; 

2) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe  

lub wojewódzkie jednostki budżetowe. 

2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba 

że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce  

w zarząd.”.  

       Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045):  

„2. Placówka doskonalenia działa na podstawie statutu. Statut określa w szczególności:  

1) nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele; 

2) organ prowadzący placówkę doskonalenia; 

3) zadania placówki doskonalenia; 

4) organizację placówki doskonalenia; 

5) tryb wprowadzania zmian w statucie. 

3. Organ prowadzący placówkę doskonalenia:  

1) nadaje placówce doskonalenia statut, z tym że w przypadku nowo tworzonej 

placówki doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego pierwszy 

statut nadaje się w brzmieniu zgodnym z brzmieniem statutu, o którym mowa w art. 185 

ust. 1 ustawy;”. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 
 Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym                    

dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W związku  

z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), konieczne jest 

dostosowanie statutu do nowych wymogów.  

Zapisy nadawanego statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

we Włocławku są spójne z zapisami ww. rozporządzenia. Dokonano zmiany w zakresie 

zadań obowiązkowych placówki doskonalenia, a także wprowadzono zmiany  

o charakterze porządkującym.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A15
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A5
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A5
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=4036#P4036A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=4315#P4315A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A5
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A15
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A15
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A15
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=4571#P4571A2
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2019&qplikid=1929#P1929A5
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=4186#P4186A196
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=5009#P5009A3


 

 

 

 

 

 

W związku z powyższymi uregulowaniami prawnymi, podjęcie uchwały  

jest konieczne i  uzasadnione. 

5. Ocena skutków regulacji: 

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego. 


