
 
PRZEKSZTAŁCENIE PLACÓWEK 
(materiały szkoleniowe) 
 



Przekształcenie placówek  - 01.09.2019  

1. Centrum kształcenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – 
Prawo oświatowe, tworzy się od dnia 1 września 2019 r. (art. 50 ust. 1) 

2. Przekształceniom w centra kształcenia zawodowego ulegają publiczne i 
niepubliczne placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego  (od art. 50 do art. 76 ustawy z 22 listopada 2018 r.) 

3. Ustawa opisuje dwa rodzaje przekształceń: 

• z mocy ustawy (obligatoryjność) 

• decyzja organu prowadzącego (możliwość) 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy 
01.09.2019  

1. Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego (PKP) staje się centrum 
kształcenia zawodowego - art. 50 ust. 2 

2. Dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (ODiDZ) staje 
się centrum kształcenia zawodowego - art. 50 ust. 3 

3. Zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 
publiczna PKP i dotychczasowy publiczny ODiDZ, staje się publicznym centrum 
kształcenia zawodowego (CKZ) – art. 54 ust. 1 

4. Dotychczasowa publiczna PKP i dotychczasowy publiczny ODiDZ, wchodzące w 
skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w 
art. 54 ust. 1, stają się publicznym CKZ, wchodzącym w skład tego zespołu 
publicznych szkół lub placówek – art. 54 ust. 2 

 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy 
działania organów prowadzących 

przekształcenie Organ 
prowadzący 

Działanie organu uwagi 

PKP lub ODIDZ 
staje się CKZ 
(art.50 – art. 53)  

JST uchwała deklaratoryjna  
między 01.09.-30.11.2019 

uchwała stanowi akt 
założycielski CKZ; nie podlega 
ogłoszeniu w woj. dzienniku 
(art. 51) 

inny niż JST  
(pl. publiczne) 

złożenie JST dokumentów  do 
30.06.2019 

zmiana zezwolenia przez JST do 
09.08.2019 r.  
(art. 52) 

inny niż JST 
(pl. 
niepubliczne) 

złożenie JST dokumentów  do 
30.06.2019 
 

zmiana przez JST wpisu do 
ewidencji do 09.08.2019 r. 
(art. 53) 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy 
działania organów prowadzących 

przekształcenie Organ 
prowadzący 

Działanie organu uwagi 

Zespół – jedynie 
PKP i ODiDZ staje 
się CKZ 
(art. 54 – art. 57) 

JST uchwała deklaratoryjna  
między 01.09.-30.11.2019 

uchwała stanowi akt 
założycielski CKZ; nie 
podlega ogłoszeniu (art. 
55 ust. 1 i 3) 

inny niż JST  
(pl. publiczne) 

złożenie JST dokumentów  do 
30.06.2019 

zmiana zezwolenia na 
założenie zespołu do 
09.08.2019 r. , 
zezwolenia na 
prowadzenie PKP i 
ODiDZ wygasają 
(art. 57) 

Rozwiązanie nie dotyczy zespołów niepublicznych PKP i ODiDZ 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy 
działania organów prowadzących 

przekształcenie Organ 
prowadzący 

Działanie organu uwagi 

PKP i ODiDZ, 
wchodzące w 
skład innego 
zespołu, stają się 
CKZ  
(art. 54 – art. 57) 
 
nie rozwiązuje się 
zespołu, nie 
wyłącza się 
przekształcanych 
placówek (art. 56) 

JST uchwała deklaratoryjna  
między 01.09.-30.11.2019 

uchwała stanowi akt 
założycielski CKZ; nie 
podlega ogłoszeniu (art. 
55 ust. 2 i 3)  

inny niż JST  
(pl. publiczne) 

złożenie JST dokumentów  do 
30.06.2019 

zmiana zezwoleń na 
założenie zespołu oraz 
ODiDZ do 09.08.2019 r. , 
zezwolenie na założenie 
PKP wygasa 
(art. 57 ust. 4) 

Rozwiązanie nie dotyczy zespołów niepublicznych PKP i ODiDZ 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy  
ogólne zasady  

1. CKZ przejmują prawa, obowiązki, zobowiązania i wierzytelności dotychczasowych 
PKP i ODiDZ (art. 65 ust. 1) 

2. Mienie PKP i ODiDZ staje się mieniem CKZ (art. 65 ust. 2) 

3. Uczestnicy form pozaszkolnych organizowanych odpowiednio przez PKP i ODiDZ 
stają się uczestnikami tych form pozaszkolnych organizowanych przez CKZ (art. 65 
ust. 3) 

4. Dotychczasowe statuty publicznych PKP i ODiDZ zachowują moc do dnia wejścia 
w życie statutów CKZ wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie 
dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. Przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 
pkt 1 i art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, stosuje się odpowiednio (art. 66) 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy  
ogólne zasady  

1. CKZ powstałe na podstawie art. 50 ust. 2 (z PKP) lub ust. 3 (z ODiDZ), zachowuje 
numer REGON odpowiednio dotychczasowej PKP lub ODiDZ (art. 67 ust. 1) 

2. Publiczne CKZ powstałe na podstawie art. 54 ust. 1 lub 2 (zespoły), zachowuje 
numer REGON dotychczasowego ODiDZ (art. 67 ust. 2) 

3. Możliwość przedłużenia terminu składania dokumentów dot. przekształcenia 
niesamorządowych PKP i ODiDZ/zespołów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 
2019 r. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów niesamorządowe PKP i ODiDZ ulegają 
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

5. PKP i ODiDZ prowadzone przez ministrów podlegają zmianom organizacyjnym 
zgodnie z przepisami ustawy. Kompetencje  JST wykonuje właściwy minister 

 



Przekształcenie placówek z mocy ustawy  
ogólne zasady  

1. Nauczyciele zatrudnieni w PKP i ODiDZ lub zespołach stają się nauczycielami CKZ 
(art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1) 

2. Dyrektor PKP, ODiDZ lub zespołu, do 15.05.19. informuje na piśmie nauczycieli 
zatrudnionych w danej placówce/zespole o zmianie (art. 68 ust. 2, art. 69 ust. 2) 

3. Przepisy stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami  

4. Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele zajmujące inne stanowiska kierownicze 
w PKP, ODiDZ lub zespole pozostają na stanowiskach 



Przekształcenie placówek - decyzja powiatu 
art. 59   

1. Rada powiatu może, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., podjąć uchwałę w 
sprawie przekształcenia dotychczasowej PKP lub ODiDZ w CKZ, któremu będzie 
podporządkowana organizacyjnie filia lub filie 

2. W uchwale postanawia się o przekształceniu, z dniem 1 września 2019 r., : 

1) PKP lub ODiDZ w CKZ , któremu będzie podporządkowana organizacyjnie filia lub   

       filie 

2) PKP lub ODiDZ , które ulegają przekształceniu odpowiednio w filię lub filie  

3. Przekształcenie PKP lub ODiDZ w filię, jest równoznaczne z likwidacją 
dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej tej placówki, w rozumieniu przepisów 
ustawy o finansach publicznych  



Przekształcenie placówek - decyzja powiatu 
art. 59   

1. Na podstawie uchwały nie dokonuje się przekształceń innych niż wymienione 
wyżej 

2. Uchwała stanowi akt założycielski CKZ prowadzonego przez powiat i w tej części 
zawiera: 

1) rodzaj, nazwę i adres siedziby placówki 

2) dzień rozpoczęcia działalności przez tę placówkę 

3) nazwę i adres lub nazwy i adresy filii 

3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

4. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni 


