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oraz Starostowie 
Województwa Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski -  organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego 

i powiatowego 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) 

-  zwanej dalej „ustawą”.

I.

Zgodnie z art. 210 ust. 4 i art. 217 ust. 4 ustawy, uchwała w sprawie dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół,

0 których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt

1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, 

prowadzonych przez gminę, powiat. Jednocześnie ustawodawca w ramach ustawy uregulował 

w art. 117 ust. 4, art. 146 ust. 2, art. 152 ust. 2, art. 162 ust. 2, art. 172 ust. 3, art. 174 ust. 3, 

art. 176 ust. 2, art. 180 ust. 2, art. 184 ust. 2, art. 191 ust. 2, art. 193 ust. 3, art. 196 ust. 2 

obowiązek stwierdzania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego 

przekształcenia dotychczasowo prowadzonej szkoły, zespołu. Ustawodawca w każdym 

z powyższych przypadków wskazał również, że podejmowane uchwały stanowią 

równocześnie akty założycielskie nowopowstałych szkół.

W związku z powyższym, nadanie aktu założycielskiego przekształconej szkole 

należy jednocześnie wiązać także z potrzebą nadania tej szkole (z formalnego punktu 

widzenia nowopowstałej) pierwszego statutu. Zatem w takim przypadku zastosowanie znajdą 

przepisy art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
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poz. 59), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zakładając 

szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Tym samym 

organem właściwym do nadania statutu szkole powstałem w wyniku wprowadzenia 

reformy oświaty jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W tym kontekście należy jednocześnie zauważyć, że zapisy art. 322 ustawy stanowią 

jedynie przepisy o charakterze typowo przejściowym odnoszące się do dotychczasowych 

statutów szkół i odpowiedniego stosowania przepisów Prawa oświatowego w zakresie 

kompetencji rady szkoły (względnie rady pedagogicznej) odnośnie zmian i nadawania 

kolejnych (nie pierwszych) statutów szkół.

II.

W myśl przywołanych już przepisów w art. 117 ust. 4, art. 146 ust. 2, art. 152 ust. 2, 

art. 162 ust. 2, art. 172 ust. 3, art. 174 ust. 3, art. 176 ust. 2, art. 180 ust. 2, art. 184 ust. 2, art. 

191 ust. 2, art. 193 ust. 3, art. 196 ust. 2 ustawy, podjęte uchwały stanowią akty założycielskie 

szkół w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe. Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 1 

i 2 Prawa oświatowego akt założycielski określa typ, nazwę i siedzibę szkoły oraz w 

przypadku szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny, także jej zasięg 

terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich 

części) należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także 

podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne.

Wobec powyższego, uchwała podjęta na podstawie wskazanych powyżej 

przepisów, oprócz stwierdzenia zmian dokonanych w ramach reformy oświaty powinna 

w swojej treści zawierać wszystkie elementy aktu założycielskiego wymagane ustawą 

Prawo oświatowe. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

III.

Na podstawie art. 212 i art. 219 ustawy umożliwiono dokonywanie ewentualnych 

zmian w podjętej uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa 

w art. 210 i art. 217, przepisy art. 206-210 i art. 213-217 stosuje się odpowiednio.

Zatem jednostka samorządu terytorialnego zamierzająca znowelizować uchwałę 

podjętą na podstawie art. 210 i art. 217 ustawy w każdym przypadku jest obowiązana do
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wypełnienia takiej samej procedury jak w przypadku uchwalania uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

1. W pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę w sprawie projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego (uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego).

2. Następnie znajdą zastosowanie przepisy art. 207-209 oraz art. 214-216 ustawy 

w zakresie upublicznienia jej treści, opiniowania uchwały przez związki 

zawodowe oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (odpowiednie stosowanie 

art. 210 i art. 217 ustawy), organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 

szkolnego (uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego).

Jednocześnie należy wskazać, że ustawodawca nie określił ograniczeń czasowych 

warunkujących możliwość nowelizowania podjętych uchwał w sprawie dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, co oznacza, że uchwała może być nowelizowana 

w całym okresie jej obowiązywania (1 września 2017 r. -  31 sierpnia 2019 r.), jak  

również nie istnieją prawne przeszkody do zmiany uchwały jeszcze przed dniem 1 

września 2017 r. Nowelizacja uchwały może dotyczyć wszelkich kwestii, które ta 

uchwała reguluje np. zmian organizacyjnych, warunków przekształcenia bądź włączenia 

gimnazjów czy też określenia granic obwodów szkół.

Z poważaniem 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Małgorzata Hasiewicz 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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