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-------- Oryginalna wiadomość -------- 
Od: "Rejestr Aktów Prawnych, Bożena Anna Skomorowska" <Bozena.Skomorowska@men.gov.pl>  
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DW: "Rejestr Aktów Prawnych, Bożena Anna Skomorowska" <Bozena.Skomorowska@men.gov.pl>  
Temat: [RAP] projekt rozporządzenia Ministra - konsultacje  

Warszawa, 2015-04-08

Departament Jakości Edukacji 
24/M1/2015 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.),w 
związku z § 38 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P.2013.979) oraz stosownie do postanowień § 36 przywołanej uchwały, uprzejmie 
przekazuję projekt: "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z 
publicznej szkoły lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do publicznej 
szkoły innego typu albo do publicznej szkoły tego samego typu" skierowany przez Ministra Edukacji 
Narodowej do konsultacji publicznych. 

  

Projekt rozporządzenia do uzgodnień i konsultacji 
Pismo przewodnie_związki zawodowe: 
http://81.219.47.85/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1757fca41a1675a72c8b9
9b802527ad1_a045956620807ef910ca877b6dd4ab9b_pdf_3 
Projekt do uzgodnień: 
http://81.219.47.85/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1757fca41a1675a72c8b9
9b802527ad1_511c63e71b42d1b2fc94a620a61ae418_pdf_3 
Uzasadnienie : 
http://81.219.47.85/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1757fca41a1675a72c8b9
9b802527ad1_2f36494d504860a253943876402c2cd8_pdf_3 
OSR: 
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http://81.219.47.85/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1757fca41a1675a72c8b9
9b802527ad1_fc24de8e4b962f7abccb98fd420a3496_pdf_3 
 
  
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w 
pole adresu w przeglądarce internetowej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie 
można zapoznać się korzystając z systemu Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest 
również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce 
„Projekty aktów prawnych od 2008”. 

__________ 

Podstawa prawna: 

 art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
854, z późn. zm.): 

„2. Założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, organy władzy i administracji 
rządowej oraz organy samorządu terytorialnego przekazują również na odpowiedni adres elektroniczny 
wskazany przez właściwy organ statutowy związku, nie później niż w dniu ich doręczenia na piśmie.” 

 art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 
późn. zm.): 

„2. Organy władzy i administracji państwowej rządowej oraz organy samorządu terytorialnego są 
obowiązane zapewnić organizacjom pracodawców wykonywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, na 
równych prawach ze związkami zawodowymi.” 

 § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P.2013.979): 

"1. Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub 
projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz 
przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia 
projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych 
zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając 
wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów 
lub jej organ pomocniczy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione w 
ust. 1." 

  

 § 38 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 23 29 października 2013 r. - Regulamin pracy 
Rady Ministrów (M.P.2013.979): 

„W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do 
zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy 
dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu 
terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do 
zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.” 
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Z upoważnienia Dyrektora DJE 
Z poważaniem 

BOŻENA SKOMOROWSKA 
Główny Specjalista 

  
al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
tel.  22 34-74-595, fax 22 628 35 04     
e-mail: bozena.skomorowska@men.gov.pl 

Bożena Skomorowska, Chief expert 
Ministry of National Education, General Education Department  
al. J. Ch. Szucha 25,  00-918 Warszawa 
tel. +48  22 34-74-595, fax +48 22 628 35 04 
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