
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 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 
z późn. zm.1) i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), 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 XLIII/1081/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu 

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (ze zm.2). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz.1196. 
2 Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXI/382/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
28 maja 2012 r., uchwałą Nr XXX/524/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.  
oraz uchwałą Nr XXXIV/619/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.  
 



UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Niniejszą uchwałą nadaje się statut Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji 

Nauczycieli we Włocławku. 

2. Omówienie podstawy prawnej:   

  Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 

listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli: „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; 

 2) przesyła akt założycielski i statut placówki doskonalenia do wiadomości organowi 

 sprawującemu nadzór pedagogiczny; 

 3) zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki  

 do realizacji zadań statutowych.”. 

 

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

Na mocy art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 167), projekt niniejszej uchwały, przyjęty uchwałą  

Nr XLIV/729/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu 

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, został przekazany dnia 20 grudnia 2013 r. do 

opinii reprezentatywnych organizacji związkowych, tj. Niezależnemu Samorządnemu 

Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, w imieniu którego opinie wydają Zarząd Regionu 

Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ 

„Solidarność”; Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych i Forum Związków 

Zawodowych.  

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu 

Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” nie wniosły uwag do ww. projektu. Związek 



Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz Forum 

Związków Zawodowych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przedstawiły 

opinii w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu doręczenia projektu. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem prowadzącym dla 

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Statut placówki był 

wielokrotnie zmieniany i istnieje potrzeba jego ujednolicenia. 

W wyniku konsultacji ze związkami zawodowymi, przeprowadzonymi na tle 

analogicznego statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,  

w projekcie statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 

stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

z dnia 16 grudnia 2013 r., wprowadzono następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

nad pracą podległych pracowników pedagogicznych;”; 

2)  w § 6 ust. 2 dodano pkt 10 w brzmieniu: „10) nadzór nad przestrzeganiem 

wewnętrznych procedur obowiązujących w Centrum.”; 

3) w § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

nad nauczycielami konsultantami;”; 

4)  w § 8 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) opiniowanie pracy podległych 

konsultantów i doradców;”. 

W odniesieniu do projektu statutu ww. placówki, w punkcie dotyczącym komórek 

organizacyjnych wchodzących w skład Centrum w § 11 ust. 1, nazwę „Pracownia 

Zarządzania i Diagnozy” zastąpiono nazwą: „Pracownia Zarządzania, Diagnozy  

i Wychowania”, ponadto wyodrębniono dwa działy: finansowy i administracyjno-

gospodarczy, a Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych  włączono do działów. 

  Samorząd Województwa pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, a planowane zmiany mają 

przede wszystkim przyczynić się do jak najpełniejszego wykorzystania możliwości działania 

placówek doskonalenia nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku, tak aby stały się 

konkurencyjne na rynku oraz odpowiadały na potrzeby pedagogów z terenu całego 

województwa kujawsko-pomorskiego. Wprowadzone zmiany mają na celu zniesienie różnic 

w strukturach Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz ich ujednolicenie 

pod względem organizacyjnym, co pozwoli na wypracowanie  jednolitego systemu i lepszą 

współpracę ww. placówek. Zmiany mają przyczynić się do poprawienia efektów pracy 



placówek oraz usprawnienia działalności, w tym polepszenia wyników sprawdzianów  

i egzaminów w województwie kujawsko-pomorskim. Planuje się kompleksowe postępowanie 

oraz podjęcie działań, zmierzających do wypracowania nowego systemu wspierającego 

nauczycieli. Zmiany struktury organizacyjnej Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji 

Nauczycieli mają także na celu uporządkowanie oraz koordynację działań dydaktycznych  

i wychowawczych, dzięki profesjonalnej ofercie edukacyjnej, zapewniającej pełniejszy dostęp 

do źródeł wiedzy oraz informacji pedagogicznej. Ponadto zmiana struktury organizacyjnej 

uwzględnia proponowane rozwiązania dotyczące nowych zadań przeznaczonych do realizacji 

przez placówki doskonalenia nauczycieli. 

Planowane zmiany mają na celu dalsze doskonalenie jakości pracy placówki pod względem 

organizacyjnym i merytorycznym. Stworzenie jednolitego i spójnego systemu 

funkcjonowania Centrów Edukacji Nauczycieli w województwie, pozwoli skutecznie 

diagnozować potrzeby rynku i przygotować ofertę doskonalenia nauczycieli zgodną  

z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Istota zmian dotyka również doskonalenia modelu 

współpracy pomiędzy placówkami oraz wzajemnego uzupełniania się i wsparcia w ramach 

wojewódzkiego systemu doskonalenia nauczycieli. 

Zniesienie różnic w strukturach placówek pozwoli na lepszą współpracę zespołową. 

Zmiany mają na celu jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału świetnie przygotowanych do 

pełnienia swojej roli konsultantów zatrudnionych w placówkach. 

Zmiany organizacyjne ułatwią dostęp do oferty szkoleniowej wszystkim 

zainteresowanym, ponieważ wynikają z obowiązującego rozporządzenia.  

W sytuacji, w której liczy się współpraca, łatwiej ją nawiązać z organizacyjnie podobnymi 

instytucjami, ponieważ nie rodzi to komplikacji, wynikających ze struktury w czasie 

wykonywania wspólnych zadań. 

Zmiany organizacyjne dokonywane w Centrach Edukacji Nauczycieli są spójne  

z zapisami w rozporządzeniu, dotyczącymi placówek doskonalenia nauczycieli. Pozwalają na 

nawiązanie współpracy, nie tylko w obrębie województwa, ale również na terenie kraju. 

Korzystanie z doświadczeń, dobrych praktyk wpływa korzystnie na rozwój, dostosowanie 

propozycji wsparcia dla szkół, dyrektorów, nauczycieli i innych podmiotów, wpływających 

na rozwój edukacji i podniesienie jej jakości, zgodnie z potrzebami środowiska edukacyjnego. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Nie dotyczy. 


