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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI 

NR NK-N.4131.182.1.2017.MC2

Wrocław, 28 czerwca 2017 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

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

uchwały n r 225/2017 Z a rządu Powiatu Milickiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie odwołania
ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego 

i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu.

U z a s a d n ie n ie

Zarząd Powiatu Milickiego na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 r. podjął uchwalę nr 255/2017 
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego
i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu.

Przedmiotowa uchwała została przesłana na wniosek organu nadzoru pismem z dnia 31 maja 2017 r. 
(znak: OP.4323.6.2017) i wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 6 czerwca 2017 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze 
zm.), zwanej dalej także „ustawą”.

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym organ, 
który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a przypadku szkoły i plac ówki artystycznej oraz 
placówki, o któTej mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego □ ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może 
odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Opinię, 
o której mowa powyżej, wydaje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia organu, 
o którym mowa w ust. 1. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii 
pozytywnej (art. 38 ust. 2 ustawy).

W  uzasadnieniu do uchwały Zarząd Powiatu Milickiego wskazał, iż decyzja o odwołaniu ;:K-, 
| z e  stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego 

podjęta została z uwagi na treść Dl pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych 
placówek (Dz. U. 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. W  myśl wskazanej 
regulacji stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować 
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, przeciwko któremu nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego.

Zarząd Powiatu Milickiego wyjaśnił przy tym, że 20 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego 
w Miliczu wpłynęło pismo z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, w któiym poinformowano Starostę 
o przedstawieniu zarzutu popełnienia czynu z art. 23 1 1 Kodeksu karnego
w związku z art. 12 Kodeksu karnego tj. czynu polegającego na działaniu przez funkcjonariusza 
publicznego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Zawiadomienie nastąpiło w trybie art. 21 §2 
Kodeksu postępowania karnego.

Zdaniem Zarządu Powiatu Milickiego nie spełnianie przez dyrektora wymogów prawem przewidzianych 
do zajmowania tego stanowiska prowadzi do destabilizacji pracy placówki oświatowej, a także 
równoznaczne jest z wykonywaniem czynności przez osobę nieuprawnioną. Ponadto, zajmowanie
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stanowiska przez osobę, której zostały przedstawione zarzuty zagraża interesowi publicznemu. 
W  uzasadnieniu podniesiono, że wobec osób pełniących stanowisko dyrektora szkoły stosuje się szczególne 
wymogi związane z ogólnie pojętą bezstronnością i nieposzlakowaną opinią. Dyrektor placówki oświatowej 
ma obowiązek kształtować prawidłowe wzorce postępowania pracowników, w tym nauczycieli, dla których 
jest przełożonym, a zajmowane stanowisko obliguje do podwyższonej dokładności i nienagannej postawy. 
Brak reakcji, co do niespełnienia wymogów wynikających wprost z rozporządzenia, w ocenie Zarządu 
Powiatu, byłby jednoznaczny z brakiem nadzoru ze strony organu prowadzącego nad funkcjonowaniem 
tejże plac wki. Tym samym, postawienie zarzut w c h rc k to rm ^ |3 la c w k io św ia to w c j uzasadnia 
przekonanie, że nie jest możliwe dalsze pełnienie przez funkcji kierowniczej
i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania jej czynności ze względu na zagrożenie interesu 
publicznego.

Treść uzasadnienia do uchwały wskazuje zatem, że faktyczną podstawą odwołania 
było postawienie jej przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu zarzut w. wskutek czego przestała 
odpowiadać wymaganiom, przewidzianym dla osoby zajmującej stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
placówki. Taka sytuacja, zdaniem Zarządu Powiatu, stanowi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie podkreślono, że inne tryby odwołania dyrektora, 
przewidziane w ustawie, nie mogły w powyższych okolicznościach znaleźć zastosowania.

Przed podjęciem uchwały Zarząd Powiatu Milickiego wystąpił pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. do 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie odwołania Dyrektora, zgodnie z wymogiem 
przewidzianym w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W  odpowiedzi na powyższe Dolnośląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar odwołania 
| ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno □ 

Pedagogicznego w Miliczu.

W  ocenie organu nadzoru, przytoczone przez Zarząd Powiatu Milickiego okoliczności odwołania 
Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno □ Pedagogicznego w Miliczu 
nie stanowią podstawy do zastosowania trybu przewidzianego w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie 
oświaty.

Możliwość odwołania dyrektora ze stanowiska w czasie trwania roku szkolnego bez wypowiedzenia, tj . 
na mocy art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidziana została przez ustawodawcę jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach.

Organ nadzoru zwraca uwagę, że w utrwalonym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wskazuje się, że przytoczony wyżej przepis ustawy, będący podstawą wydanej uchwały, tworzy pewnego 
rodzaju gwarancję dla stabilności stosunku zatrudnienia nauczycieli, wobec czego musi być traktowany ze 
szczególną uwagą. Jeśli natomiast ustawodawca stwarza dla pewnych, wyraźnie określonych grup 
pracowników (w tym przypadku nauczycieli) szczególne i rygorystyczne gwarancje zatrudnienia, to rolą 
organu nadzoru przy badaniu legalności aktu jest dołożenie wszelkich starań, aby owe gwarancje 
rzeczywiście funkcjonowały w praktyce (stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 9 grudnia 2003 r. sygn. akt I PK 103/03, jak również przez NSA w wyroku 
z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 2942/12).

Z tych też względów pojęcie użyte przez ustawodawcę w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc „przypadki 
szczególnie uzasadnione", których zaistnienie uzasadnia możliwość odwołania dyrektora szkoły z pełnienia 
funkcji bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego, powinno być interpretowane w sposób zawężający. 
Wynika to z faktu, że art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi niejako wyjątek od ogólnej zasady stabilności 
stosunku zatrudnienia, wobec czego stosowanie jego wykładni w sposób rozszerzający jest 
niedopuszczalne.

Ustawodawca nie zdefiniował na potrzeby tego przepisu pojęcia „szczególnego przypadku". Organ 
prowadzący ma zatem pewną swobodę w kwestii ustalenia, czy zachodzi „szczególny przypadek", nie może 
on jednak w tym zakresie uciekać się do czysto subiektywnej oceny rzeczywistości. W  orzecznictwie sądów 
administracyjnych wskazuje się, że szczególne przypadki, o jakich mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, to 
nie takie, które w subiektywnym odczuciu organu prowadzącego są szczególne, tylko takie, które 
obiektywnie powodują destabilizację pod względem dydaktycznym, wychowawczym, czy oświatowym 
jednostki oświatowej kierowanej przez nauczyciela, a jedyną możliwością zapobiegnięcia takiej sytuacji jest 
odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego (wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 
2703/12). W  tym samym wyroku wskazano także, że przepis ten odnosi się do konkretnych, poważnych,
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zawinionych przez dyrektora lub niezależnych od niego przypadków, w których nie jest możliwe dalsze 
pełnienie przez dyrektora szkoły jego funkcji kierowniczej. Ponadto, z powyższych względów, winna 
zachodzić konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności w przypadku, gdy dalsze 
wykonywanie funkcji dyrektora godziłoby w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej 
funkcjonowaniu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (podobne stanowisko 
przyjął NSA w wyrokach z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 10/12; z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt 
I OSK 724/12; z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 1797/12; z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 
525/10, a także WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 13 października 2011 r., sygn. II SA/Bk 386/11).

Z kolei WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 929/14 wskazał, że 
skoro jednak ustawodawca do zwrotu "uzasadniony przypadek", używanego w innych normach prawnych 
ustawy o systemie oświaty, dodał przysłówek "szczególnie", to nie może ulegać wątpliwości, że 
w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy położył nacisk na to właśnie określenie, świadomie zawężając zastosowanie 
przedmiotowej regulacji do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych i nagłych, kiedy organ 
prowadzący ma prawo ocenić, czy dalsze kierowanie szkołą lub placówką oświatową stanowi istotne 
zagrożenie dla funkcjonowania tych jednostek lub z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych przyczyn 
jest nie do przyjęcia (tak również WSA w Kielcach w wyroku z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 
681/11).

W  myśl powyższego, za przypadki szczególnie uzasadnione należy łącznie uznać, po pierwsze zdarzenia 
(działania lub zaniechania) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza 
działanie rutynowe, codzienne), po drugie mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia 
uprawnień, określonych prawem, przez nauczyciela □ dyrektora szkoły, po trzecie stwierdzone uchybienia 
są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) 
szkoły, po czwarte konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem 
dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny. Dopiero zaistnienie 
tak rozumianego, szczególnie uzasadnionego przypadku, upoważnia organ prowadzący szkołę, po 
zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (art. 38 ust. 2 ustawy), do odwołania nauczyciela ze stanowiska 
kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Ocena, jak i uznanie organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, a następnie 
odwołuje go z tego stanowiska, nie mogą mieć charakteru dowolnego lub arbitralnego, lecz powinny być 
dokładnie i szczegółowo wywiedzione oraz uargumentowane w uzasadnieniu podjętego aktu o odwołaniu 
(uchwały). Dla oceny, czy w sprawie nastąpił szczególnie uzasadniony przypadek, zasadnicze znaczenie 
mają więc okoliczności wykazane w uzasadnieniu kontrolowanego w trybie nadzoru zarządzenia 
właściwego organu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego 1997 r., sygn. akt III RN 3/97). 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1615/12 wskazał, że 
powołane w uzasadnieniu okoliczności muszą być konkretne i dowiedzione w stosownym postępowaniu 
poprzedzającym podjęcie uchwały oraz znajdować pełne potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym. 
Istotne są wywody przytoczone przez organ, gdyż to, jakie zdarzenia uznał on za przesłanki odwołania, 
musi wynikać bezpośrednio z uzasadnienia podjętej w tym zakresie uchwały. Tylko takie wywody 
w zestawieniu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym pozwalają na ustalenie motywów, jakimi 
kierował się organ, pozbawiając nauczyciela dotychczasowej funkcji kierowniczej oraz ocenę, czy podane 
przez organ przyczyny rzeczywiście można uznać za szczególnie uzasadniony przypadek w rozumieniu 
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Odnosząc się do powyższego oraz uzasadnienia kwestionowanej uchwały nr 225/2017 Zarządu Powiatu 
Milickiego z dnia 15 lutego 2017 r. należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że Zarząd Powiatu odwołując 
Dyrektora ze stanowiska uczynił to, jak sam kilkukrotnie wskazał w uzasadnieniu, z uwagi na treść §1 
pkt 8 rozporządzenia. Podstawy odwołania nie stanowiły zatem okoliczności, z uwagi na kt re zostały 
p o s t a w i o n e z a r z u t y  przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Rzeczywistą 
podstawą odwołania był natomiast sam fakt ich postawienia, w kontekście regulacji Dl 
pkt 8 rozporządzenia. W  ocenie Zarządu Powiatu powyższa okoliczność wyczerpuje przesłankę szczególnie 
uzasadnionego przypadku z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze tak przedstawioną argumentację stwierdzić należy, że okoliczność, którą przywołuje 
w uzasadnieniu do uchwały Zarząd Powiatu Milickiego w żadnym wypadku nie stanowi „szczególnie 
uzasadnionego przypadku", będącego warunkiem koniecznym dla dokonania odwołania w trybie 
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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Po pierwsze organ nadzoru zwraca uwagę, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek jest aktem wykonawczym 
wydanym na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Wskazać przy tym należy, że powyższe 
rozporządzenie określa wymogi, jakie stawia się kandydatom, ubiegającym się o stanowisko dyrektora. 
Zatem przesłankę braku toczenia się przeciwko tej osobie postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego należy badać na etapie powierzania stanowiska dyrektora.

Po drugie, podkreślić raz jeszcze należy, że Zarząd Powiatu Milickiego nie widział podstaw do odwołania 
Dyrektora z powodu samej treści zarzutu, ktOy został postawiony Okoliczności,
kt re stanowiły podstawę podjętych przez Prokuraturę działań pozostawały zatem bez wpływu na decyzję 
Zarządu Powiatu. Nawet gdyby przyjąć, że treść stawianych zarzut w była
czynnikiem decydującym ojej odwołaniu, to z pewnością odwołanie niebyło reakcją natychmiastową ze 
strony Zarządu Powiatu Milickiego. W  uzasadnieniu do uchwały czytamy: Poza tym zarzut, kt ry został 
przedstawiony dotyczy czynu zabronionego godzącego w dobro prawne, jakim jest
działalność instytucji państwowych i samorządowych. Nadto związany jest bezpośrednio z jej działalnością 
w latach 2010-2014 w placówce, w której jest dyrektorem". Nie ma zatem wątpliwości, że na temat 
ewentualnych nieprawidłowości, które ostatecznie doprowadziły do postawienia Dyrektorowi zarzutów, 
Zarząd Powiatu posiadał wiedzę dużo wcześniej. Na powyższą okoliczność wskazał także Dolnośląski 
Kurator Oświaty w wydanej do uchwały opinii zauważając, że „najpóźniejszą datę uzyskania wiedzy
0 nieprawidłowościach, kt rych miała dopuścić się należy przyjąć dzień 11 maja
2016 r. kiedy to Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu rozpoczęła postępowanie karne wobec (

H  w sprawie nieprawidłowości przy pozyskaniu i wykorzystaniu przez Powiat Milicki subwencji 
oświatowej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej".

Skoro zatem do chwili postawienia zarzutów nie zostały podjęte żadne czynności ze strony organu 
prowadzącego, można w spos b jednoznaczny stwierdzić, że przyczyną odwołania nie było samo 
zachowanie ale wyłącznie fakt postawienia jej zarzut w . przez wzgląd na treść Dl
pkt 8 rozporządzenia. Natomiast w kontekście powyższego organ nadzoru w pełni podziela pogląd 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wyrażony w wyroku z dnia 2 marca 2011 r., sygn. 
akt SA/Wr 5/11, w myśl któTego wszczęcie postępowania karnego nie może być automatycznie traktowane 
jako okoliczność pozwalająca na natychmiastowe odwołanie ze stanowiska. Zdaniem tegoż Sądu dopiero 
skazanie prawomocnym wyrokiem mogłoby stanowić okoliczność będącą „szczególnie uzasadnionym 
przypadkiem". Powyższy wyrok potwierdza stanowisko organu nadzoru, że samo wszczęcie i prowadzenie 
postępowania karnego wobec dyrektora szkoły nie może być jednocześnie utożsamiane z zaistnieniem 
szczególnie uzasadnionego przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy (tak też Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 282/13 utrzymanym 
w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt I OSK 
1822/13).

Wbrew twierdzeniom Zarządu Powiatu Milickiego wskazującym, że brak reakcji ze strony organu 
prowadzącego w przedmiotowej sprawie byłby jednoznaczny z brakiem nadzoru ze strony tego organu 
wskazać należy, że organ prowadzący szkołę nie jest pozbawiony realnych i skutecznych instrumentów 
prawnych pozwalających na sprawowanie nadzoru nad działalnością placówki. Podnoszone w uzasadnieniu 
uchwały okoliczności mogły co najwyżej uzasadniać odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska za 
wypowiedzeniem na koniec roku szkolnego, jednak nie stanowiły „szczególnie uzasadnionego przypadku" 
będącego powodem do natychmiastowej reakcji organu prowadzącego szkołę. Nie można zatem zgodzić się 
ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Milickiego stwierdzającym, że inne tryby odwołania dyrektora 
przewidziane ustawą o systemie oświaty nie mogłyby mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem organu nadzoru uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu Milickiego z dnia 15 lutego 2017 r. 
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego
1 Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu podjęta została z istotnym naruszeniem 
art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
nadzoru □ Wojewody Dolnośląskiego
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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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