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Wrocław,  7 lutego 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. 

poz. 814 ze zm.), 

stwierdzam nieważność 

§2 we fragmencie „do 30 czerwca 2019 roku” uchwały nr 356/2014 Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 

1 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego 

i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu.

Uzasadnienie 

Zarząd Powiatu w Miliczu w dniu 1 lipca 2014 r. podjął uchwałę nr 356/2014 w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno – Pedagogicznego w Miliczu. 

Przedmiotowa uchwała przesłana została na wniosek organu nadzoru pismem z dnia 21 grudnia 2016 r. 

i wpłynęła do organu nadzoru w dniu 11 stycznia 2017 r. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie §2 we fragmencie „do 

30 czerwca 2019 roku” uchwały z istotnym naruszeniem art. 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

W dniu 14 maja 2014 r. przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum 

Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu, w wyniku którego na stanowisko dyrektora 

wyłoniona została Pani Grażyna Kmiecik. Powierzenie stanowiska, zgodnie z dyspozycją art. 36a ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty, nastąpiło w drodze uchwały nr 356/2014 Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 1 lipca 2014 r. 

Zgodnie z art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się 
na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak 

nie krótszy niż 1 rok szkolny. Z kolei art. 63 tejże ustawy stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach 

i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego 

roku. 

Zarząd Powiatu w Miliczu w §2 uchwały nr 365/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. postanowił: „Stanowisko 

dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego powierza się od dnia 1 lipca 

2014 roku do 30 czerwca 2019 roku”. Biorąc pod uwagę regulacje ustawowe oraz przedmiotowy zapis uchwały 

stwierdzić należy, że powierzenie stanowiska nastąpiło faktycznie na okres dłuższy niż 5 lat szkolnych. 

W pierwszej kolejności organ nadzoru zwraca uwagę, że ustawa o systemie oświaty posługuje się pojęciem 

roku szkolnego, które to pojęcie nie jest tożsame z rokiem kalendarzowym rozumianym jako okres od 

1 stycznia do 31 grudnia. Z definicji ustawowej roku szkolnego wynika, że jest to okres od 1 września każdego 

roku do 31 sierpnia następnego roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku 

z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Go 692/15, wskazał, że „Pojęcie roku szkolnego ustawodawca 

wyjaśnił w art. 63 u.s.o. stwierdzając, że rok szklony we wszystkich szkołach rozpoczyna się z dniem 1 września, 

kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Dlatego nie można przyjąć, że w przypadku powierzenia 

stanowiska dyrektora szkoły z dniem 1 lipca 2015 r. kadencja zakończy się z końcem czerwca po upływie pięciu 

lat albowiem w takim przypadku liczyłoby się lata a nie lata szkolne”. W przytoczonym wyżej wyroku Sąd ten 

wskazał ponadto, że „Naliczając okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły od dnia 1 lipca 2015 r., 

z którym to dniem powierzono w niniejszej sprawie stanowisko dyrektora szkoły B.S., należy przyjąć, że 

pierwszy rok szkolny, w którym dyrektor rozpoczął swoją kadencję kończy się z dniem 31 sierpnia 2015 r., 
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a okres pięcioletniej kadencji upłynie z dniem 31 sierpnia 2019 r.”. Zdaniem organu nadzoru w przedmiotowym 

stanie faktycznym należy w pełni podzielić powyżej przedstawione stanowisko, a tym samym przyjąć, że 
pierwszy rok szkolny, w którym dyrektor rozpoczął swoją kadencję, kończy się z dniem 31 sierpnia 2014 r. 

W związku z powyższym okres 5 lat szkolnych, na który powierzenie nastąpiło, upłynąć powinien z dniem 

31 sierpnia 2018 r. Za błędne należy zatem uznać stanowisko Zarządu Powiatu w Miliczu powierzające 
stanowisko dyrektora Pani Grażynie Kmiecik do dnia 30 czerwca 2019 r. Jakkolwiek powierzenie stanowiska 

dyrektora w takim przypadku następuje na okres 5 lat, niemniej są to lata kalendarzowe, a nie szkolne, co przy 

stanowczym brzmieniu art. 36a ust. 13 nie może zostać uznane za prawidłowe. Gdyby natomiast odnieść 
wskazany w uchwale okres do definicji roku szkolnego zawartej w ustawie o systemie oświaty należałoby 

stwierdzić, że powierzenie stanowiska, którego dokonano nastąpiło na okres sześcioletni, bowiem czas od 

1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 r. „dotyka” roku szkolnego 2013/2014. Trzeba także podkreślić, że o ile 

ustawa o systemie oświaty w art. 36a ust. 13 zd. drugie dopuszcza w uzasadnionych przypadkach powierzenie 

stanowiska na okres krótszy niż 5 lat szkolnych, o tyle żaden przepis nie przewiduje możliwości wydłużenia 
tego zasadniczego okresu. 

W zaistniałej sytuacji Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego uznał za zasadne stwierdzenie nieważności §2 uchwały Zarządu Powiatu w Miliczu w zakresie, 

w jakim powierza stanowisko dyrektora na okres do 30 czerwca 2019 roku. Stwierdzenie nieważności uchwały 

jedynie w części jest o tyle uzasadnione, że zakwestionowaniu nie podlega samo powierzenie stanowiska, lecz 

okres, na który powierzenie nastąpiło. Wyeliminowanie z uchwały kwestionowanego fragmentu pozwoli na 

dostosowanie jej zapisów do stanu zgodnego z prawem.  Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, że w miejsce 

wadliwych zapisów stosować należy wprost przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty, a zatem 

powierzenie stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-

Pedagogicznego w Miliczu następuje do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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