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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie 
i jej likwidacji, zmiany nazwy Technikum Łączności w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu 
Szkół Łączności w Szczecinie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 i 3, art. 91 ust. 7 i ust. 7a pkt 2, 
ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, 
poz. 2020, poz. 2473; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:  

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. wyłącza się Branżową Szkołę I stopnia nr 6 w Szczecinie 
z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30, 71–080 Szczecin. 

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. likwiduje się Branżową Szkołę I stopnia nr 6 w Szczecinie 
przy ul. Ku Słońcu 27/30, 71–080 Szczecin. 

§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Łączności w Szczecinie 
przy ul. Ku Słońcu 27/30, 71–080 Szczecin. Technikum Łączności w Szczecinie, wchodzące 
dotychczas w skład tego zespołu szkół, staje się samodzielną jednostką budżetową z siedzibą  
przy ul. Ku Słońcu 27/30, 71–080 Szczecin. 

§ 4. Z dniem 1 września 2021 r. zmienia się dotychczasową nazwę szkoły w brzmieniu: 
„Technikum Łączności w Szczecinie” na nazwę w brzmieniu: „Technikum Łączności i Multimediów 
Cyfrowych w Szczecinie”.  

§ 5. Statut dotychczasowego Technikum Łączności w Szczecinie zostanie dostosowany do zmian 
wynikających z niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4). 

§ 6. 1. Dokumentację pozostałą po zlikwidowanej Branżowej Szkole I stopnia nr 6 w Szczecinie 
oraz rozwiązanym zespole szkół, o którym mowa w §3., przejmuje archiwum Technikum Łączności 
i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. 

2. Z dniem 1 września 2021 roku odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne, dla których dotychczasowy zespół szkół, o którym mowa w §3., był 
ostatnim miejscem pracy, zwanych dalej „uprawnionymi świadczeniobiorcami funduszu”, będzie 
naliczany przez Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. 

3. Wskazani w ust. 2 uprawnieni świadczeniobiorcy funduszu korzystają z usług i świadczeń 
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i w warunkach ustalonych 
w regulaminie obowiązującym w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. 

§ 7. Majątek ruchomy i nieruchomy po rozwiązanym zespole szkół, o którym mowa w §3., 
przejmuje Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. 

§ 8. Należności i zobowiązania finansowe pozostałe po rozwiązanym zespole szkół, o którym 
mowa w §3., przejmuje Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt uchwały jest dopełnieniem dwuetapowej procedury prawnej związanej
z likwidacją Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie. 26 stycznia 2021 r. Rada
Miasta Szczecin (Uchwałą Nr XXV/743/21) wyraziła zamiar likwidacji tej szkoły. Planowana zmiana w strukturze
organizacyjnej Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków kadrowych,
ponieważ od wielu lat planowana do likwidacji szkoła, stanowiąca część struktury ww. zespołu szkół, jest martwym
bytem organizacyjnym o zerowej liczbie uczniów. Z tej przyczyny obowiązek, o którym mowa w przepisach art. 89
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj. poinformowanie środowiska szkolnego o zamiarze likwidacji
ww. szkoły, nie miał zastosowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, podjęta uchwała została przesłana do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii. Ww. przedstawiciel organu nadzoru
pedagogicznego wydał postanowienie (znak pisma: WWEAS.542.7.2020.DA), w którym pozytywnie zaopiniował
likwidację Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Szczecinie.

Spełniono także obowiązek zasięgnięcia opinii właściwych, statutowych władz związków, o którym mowa
w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Władze tych związków otrzymały
przedmiotowy projekt uchwały do zaopiniowania. Powyższe działanie jest zgodne z orzecznictwem Naczelnego
Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt I OSK 2028/10; wyrok NSA z dnia
29 listopada 2010 r. I OPS 2/10). Z sentencji wyroków NSA wynika, że zarówno uchwała o zamiarze likwidacji
szkoły, jak i uchwała o likwidacji szkoły są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem
przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego, z tym że przedstawienie do zaopiniowania projektu
jednej z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 o związkach zawodowych.

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2021 r. Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Szczecinie —
na podstawie art. 91 ust. 7 i 7a pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe — zachodzi konieczność
rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie i usamodzielnienia Technikum Łączności w Szczecinie.
W przypadku wyłączenia szkoły z zespołu szkół oraz rozwiązania zespołu szkół nie stosuje się art. 89 ww. ustawy,
tj. nie ma konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przedmiocie sprawy oraz nie ma
konieczności poinformowania rodziców o wyłączeniu szkoły z zespołu szkół i rozwiązania zespołu szkół.

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się także zmienić dotychczasową nazwę szkoły
w brzmieniu: Technikum Łączności w Szczecinie na nazwę w brzmieniu: Technikum Łączności i Multimediów
Cyfrowych w Szczecinie. Ww. szkoła kształci uczniów w zawodach związanych z: projektowaniem
i administrowaniem sieciami komputerowymi (technik teleinformatyk), tworzeniem oprogramowania lokalnego,
sieciowego i webowego (technik programista) oraz utrwalaniem, przetwarzaniem i publikowaniem obrazu (technik
fotografii i multimediów). W przyszłości będę podejmowane także starania, aby uruchomić nowy zawód związany
z cyberbezpieczeństwem. Dotychczasowa nazwa szkoły nie opisuje w pełni aktualnie prowadzonych przez tę szkołę
zawodów. Zmiana dotychczasowej nazwy szkoły na nazwę w brzmieniu: Technikum Łączności i Multimediów
Cyfrowych „(...) pozwala — jak argumentuje dyrektor Zespołu Szkół Łączności — na zachowanie ciągłości
z tradycją szkoły (tzw. Łącznościówki), jak i wskazuje na ścisły związek z branżami cyfrowego świata rejestracji
i publikacji obrazów (technik fotografii i multimediów), łaczności i przesyłania informacji (technik teleinformatyk),
stałej obecności programów komputerowych i aplikacji webowych (technik programista), ale także bezpieczeństwa
(przyszły zawód związany z cyberbezpieczeństwem)”. Zmiana nazwy szkoły oznaczałaby, że z dniem 1 września
2021 roku uczniowie dotychczasowego Technikum Łączności staną się uczniami Technikum Łączności
i Multimediów Cyfrowych.

W opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, wyrażonej w piśmie z 8 lutego 2021 r., zmiana nazwy szkoły
nie jest jej przekształceniem, jeśli w ślad za tym nie zmienia się także jej dotychczasowy przedmiot działalności lub
rozmiar tej działalności. W przypadku Technikum Łączności w Szczecinie zmiana nazwy nie wpływa — zdaniem
Kuratora — na przedmiot dotychczas prowadzonej przez tę szkołę działalności, nie zmienia jej w istotny sposób lub
jej nie ogranicza. Dlatego zmianę nazwy szkoły należy dokonać w oparciu o przepis §1 ust. 8 w związku z ust. 2
pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), a nie — art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe dotyczący przekształcenia szkoły.
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