
Or.A.0713/282/17 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia w sprawieszczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli 

Autor   Minister Edukacji Narodowej 

Projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja 

samorządowa 
Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail kl@zpp.pl 

tel. 18 477 96 00 

 

Uwagi: 

Lp. 

Część 

dokumentu, 

do którego 

odnosi się 

uwaga (np. 

art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska 

resortu 

1.  §1 ust. 8  

Wprowadzić słowo „może”-  

Nazwa szkoły lub 

przedszkola wchodzących 

w skład zespołu szkół, oprócz 

nazwy tej szkoły lub 

przedszkola, może zawierać 

nazwę zespołu. 

Pozostawienie zapisu w 

wersji z projektu 

prawdopodobnie doprowadzi 

do potrzeby wymiany 

pieczątek, pieczęci, szyldów, 

tablic informacyjnych i 

urzędowych itp. w części 

jednostek oświatowych 

  

2.  §2 ust. 7 Konieczność doprecyzowania 

Co należy rozumieć przez 

stwierdzenie „zajmuje 

stanowisko”? Czy jest to 

równoznaczne z podjęciem 

decyzji o nadaniu imienia? 

  

3.  §3 ust. 3  

Wprowadzić słowo „może”-  

Tablica urzędowa szkoły 

wchodzącej w skład zespołu 

szkół, oprócz nazwy tej 

Analogicznie do uwagi 

powyżej 
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szkoły, może zawierać 

nazwę zespołu. 

4.  §6  

Brak określenia minimalnej 

liczby uczniów na zajęciach 

praktycznych (murarz, 

stolarz, mechanik 

samochodowy) 

Rozstrzygnięcia tego 

brakowało także w 

poprzednim rozporządzeniu a 

kwestia ta powinna być 

uregulowana. 

  

5.  §6 ust. 3 pkt 9 

Proponujemy brzmienie: 

 „W oddziale 

zorganizowanym łącznie dla 

uczniów, o których mowa w 

pkt 1, 4-8 - nie więcej niż 5”. 

Brak konkretnego zapisu o 

możliwości łączenia uczniów 

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim z innymi 

niepełnosprawnościami w 

jednym oddziale/zespole. 

Liczba uczniów z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

lekkim w niektórych 

oddziałach jest zbyt mała by 

utworzyć odrębny oddział 

tylko dla tych uczniów, stąd 

konieczność łączenia ich z 

uczniami z innymi 

niepełnosprawnościami. 

  

6.  

§17 ust. 4-7 Zbędne opiniowanie arkusza 

przez związki zawodowe oraz 

organ nadzoru 

pedagogicznego.  

Należy skrócić termin na 

wydanie opinii przez związki 

zawodowe i organ nadzoru 

pedagogicznego. 

Konieczność zwiększenia roli 

organu prowadzącego.  

Z treści uzasadnienia wynika, 

że zaproponowane terminy 

realizacji poszczególnych 

etapów zatwierdzania 

arkusza organizacyjnego 

wynikają z wprowadzonego 

obowiązku opiniowania 

arkusza przez związki 

zawodowe i kuratora 

oświaty. Nałożone obowiązki 

jedynie wydłużą całą 

procedurę. Przedmiotowe 

regulacje dot. opiniowania 

wynikają oczywiście z 

przepisów ustawowych ale 

ZPP pragnie także w tym 
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miejscu przypomnieć że 

negatywnie ocenia 

opiniowanie arkusza przez 

związku zawodowe i organ 

nadzoru pedagogicznego. 

Wprowadzając takie 

rozwiązania należy 

jednoznacznie doprecyzować 

do jakich związków 

zawodowych w myśl 

zaproponowanych przepisów 

należy skierować wniosek o 

opinia ponieważ problem ten 

pozostaje nierozwiązany i w 

dalszym ciągu pojawiają się 

liczne wątpliwości. Należy 

także skrócić termin na 

wydanie opinii przez związki 

zawodowe i kuratora oświaty 

do 7 dni. 

Ponadto w myśl 

projektowanych rozwiązań 

rola organu prowadzącego 

została zepchnięta na 

margines jako podmiotu, 

który jedynie w końcowym 

etapie zatwierdza arkusz. 

Należy rozważyć, czy 

dyrektor już na początku 

opracowywania arkusza nie 

powinien tego wykonywać w 

uzgodnieniu lub po 

konsultacji z organem 

prowadzącym, tak żeby 

organ ten miał już na 

początku wiedzę na temat 

kształtu arkusza 

organizacyjnego zanim 

zostanie on skierowany do 

opiniowania.  
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7.  

§17 ust. 8 Zbędny obowiązek uzyskania 

opinii związków zawodowych 

i organu nadzoru 

pedagogicznego w przypadku 

wprowadzania do 30 

września zmian do arkusza  

Zapis ten jest konsekwencją 

art. 110 ust. 5 ustawy Prawo 

oświatowe, nie mniej jednak 

negatywnie należy ocenić 

jego wprowadzenie. Zmiana 

arkusza powinna być 

zatwierdzana bezpośrednio 

po jej przygotowaniu przez 

dyrektora, przez organ 

prowadzący – analogicznie 

jak w ust. 9 tegoż paragrafu. 

Pojawia się także wątpliwość 

czy do 30 września każda 

zmiana jaka wystąpi do tego 

terminu ma podlegać tej 

procedurze czy tylko aneks 

1? Wprowadzony obowiązek 

bezzasadnie wydłuży i 

skomplikuje procedurę 

zmiany arkusza. Jeżeli ma 

jednak funkcjonować to 

należy skrócić termin na 

wydanie opinii przez związki 

zawodowe i kuratora oświaty 

do 3 dni. Aneksy  w ciągu 

roku na ogół wynikają z 

sytuacji nagłych  (np. 

choroba nauczyciela), stąd 

powinny być zatwierdzone 

bardzo szybko , by 

zminimalizować straty dla 

uczniów. 

  

8.  

§23 Usunięte przedmiotowego 

zapisu 

Zgodnie z §25 

rozporządzenie wchodzi w 

życie z dniem 1 września 

2017 r. co stanowi 

wypełnienie obowiązku 

wynikającego z Zasad 

Techniki Prawodawczej 

(dalej: ZTP), gdyż zgodnie z 
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§127 ZTP rozporządzenie 

powinno wchodzić w życie w 

dniu wejścia w życie ustawy, 

na podstawie której jest ono 

wydawane. Niniejszy projekt 

stanowi wykonanie delegacji 

z art. 111 ustawy – Prawo 

oświatowe (przedmiotowa 

ustawa co do zasady wchodzi 

w życie z dniem 1 września 

2017 r.). Ponadto przepisy 

ZTP wskazują, że oczywiście 

dopuszczalne jest wydanie 

rozporządzenia po dniu 

ogłoszenia ustawy, w której 

jest zamieszczony przepis 

upoważniający do jego 

wydania, a przed dniem 

wejścia w życie tej ustawy, 

jednakże zastrzeżono, że w 

takim przypadku termin 

wejścia w życie 

rozporządzenia wyznacza 

się na dzień nie 

wcześniejszy niż dzień 

wejścia w życie ustawy 

upoważniającej do 

wydania tego 

rozporządzenia (§128 ust. 

1 i 2). Co do zasady 

obowiązek powyższy został w 

projekcie rozporządzenia 

spełniony za wyjątkiem 

zapisu §23, który łamie 

powyższą zasadę. W 

niniejszej jednostce 

redakcyjnej projektodawca 

uregulował kwestię 

zatwierdzania arkusza 

organizacyjnego na rok 
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szkolny 2017/2018 a więc 

określił zakres obowiązków 

wymaganych do spełnienia 

przed dniem 1 września 2017 

r. co w myśl przytoczonych 

zapisów rozporządzenie w 

sprawie ZTP jest 

niedopuszczalne i niemożliwe 

do spełnienia. Prawo nie 

działa wstecz, więc 

przedmiotowy przepis nie 

może się ostać w projekcie 

rozporządzenia. Jeżeli 

projektodawcy chcieli 

określić inne zasady 

zatwierdzania arkuszy na rok 

2017/2018 niż te które 

jeszcze obowiązują, mogli 

przygotować stosowne zapisy 

przejściowe w Przepisach 

wprowadzających ustawę – 

Prawo oświatowe. Nowe 

zasady dotyczące 

zatwierdzania arkuszy 

wynikające z Ustawy – Prawo 

oświatowe będą 

obowiązywały dopiero od 1 

września 2017 r.  

  

 

 

 

 

 

 


