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Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast i Gmin
oraz Starostowie
Województwa Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego,
powiatowego oraz województwa uprzejmie zwraca uwagę na poniższe zagadnienia dotyczące
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60).
Zgodnie z art. 206 ust. 1 wskazanej ustawy, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Odnośnie samorządu powiatowego ustawodawca
zawarł analogiczne przepisy w art. 213 tej ustawy, w myśl którego rada powiatu podejmuje
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
W zakresie podejmowania powyższych uchwał, mając na względzie prawidłowe
wypełnienie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
Wojewoda zwraca uwagę na zapisy art. 209 oraz art. 216 ustawy. W myśl przywołanych
przepisów ustawy związki zawodowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), opiniują uchwały podejmowane na
podstawie art. 206 i art. 213 przedstawiając opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
Wobec powyższego, należy mieć na względzie ustawowy wymóg przedłożenia
uchwał podejmowanych na podstawie art. 206 oraz art. 213 ustawy związkom zawodowym w
celu umożliwienia wyrażenia opinii wobec przyjętych w uchwale rozwiązań.
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Jednocześnie należy wskazać, że uprawnienia związków zawodowych w zakresie
opiniowania aktów prawnych na podstawie z art. 19 ust .1 ustawy o związkach zawodowych
przysługuje organizacjom związkowym, reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.
U. poz. 1240). Aktualnie w Polsce działają trzy organizacje związkowe spełniające kryterium
reprezentatywności - w rozumieniu art. 23 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego - a mianowicie: Forum Związków Zawodowych,
Niezależny

Samorządny

Związek

Zawodowy

„Solidarność”
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Ogólnopolskie

Porozumienie Związków Zawodowych.
Zatem prawidłowa realizacja wymogów określonych w art. 209 i art. 213 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wymaga wystąpienia o opinię do
wszystkich powyżej wskazanych reprezentatywnych organizacji związkowych.
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