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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NK-N.4131.162.6.2017.RJ1

Wrocław, 4 października 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. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn.. zm.)

stwierdzam nieważność

zarządzenia Nr 258/Z/17 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania 
miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do 
klasy V Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy w Szkole Podstawowej im. 
Sybiraków w Jerzmankach.

U z a s a d n i e n i e

W ójt Gminy Żórawina, powołując się na art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz 
art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), wydał 
w dniu 29 sierpnia 2017 r. zarządzenie Nr 258/Z/17 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do klasy V Szkoły Podstawowej im. 
Osadników Wojskowych w Trójcy w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach.

Przedmiotowe zarządzenie zostało przesłane pismem Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji 
w Urzędzie Gminy Zgorzelec z dnia 18 września 2017 r. nr 0P.0711.2.2017.2 i wpłynęło do Organu 
Nadzoru dnia 22 września 2017 r.

W toku badania legalności zarządzenia Organ Nadzoru stwierdził, że zostało ono podjęte 
z istotnym naruszeniem art. 117 ust. 1, art. 118 ust.1 oraz art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) -  
dalej jako: „przepisy wprowadzające”.

W  § 1 zarządzenia znalazł się zapis w brzmieniu: „Z uwagi na konieczność zapewnienia optymalnych 
warunków nauki wskazuje się uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do klasy V  Szkoły 
Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VI 
w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach. Szczegółowe 
uzasadnienie przyczyn podjętego rozwiązania zawarto w załączniku do Zarządzenia.” .

Na podstawie wyżej przytoczonego przepisu Wójt Gminy Zgorzelec wskazał zatem uczniom, którzy 
w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do klasy V Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych 
w Trójcy miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VI w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole 
Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach.

W  uzasadnieniu zarządzenia N r 258/Z/17 czytamy m.in.: „Zarządzenie w sprawie wskazania miejsca 
realizacji obowiązku szkolnego uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do klasy V  Szkoły 
Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach 
zostało podjęte w związku z faktem przeniesienia, przez rodziców, większości uczniów w/w klasy do szkoły 
w Jerzmankach (9 z 15 uczniów). (...) Obecnie w wymienionej wcześniej klasie Vpozostało maksymalnie 
6 uczniów i nie ma żadnej gwarancji, że inne dzieci nie zostaną także przepisane przez rodziców 
z początkiem roku szkolnego. Powyższe powoduje to, iż doszło do realnego zagrożenia zakłócenia 
możliwości należytej realizacji określonego ustawowo obowiązku dotyczącego podejmowania niezbędnych 
działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej określonych w art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.” .

Jako podstawę materialnoprawną przedmiotowego zarządzenia Wójt Gminy Zgorzelec wskazał 
art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: „Wójt wykonuje uchwały rady gminy
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i zadania gminy określone przepisami prawa.” . W  podstawie prawnej zarządzenia powołano także 
art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, które stanowią: „Organ prowadzący 
szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę 
należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;” (art. 10 ust. 1 pkt 1); „Szkoły i placówki podejmują 
niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków 
niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju 
organizacyjnego.” (art. 44 ust. 1); „Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 1) efektów w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; 2) organizacji procesów 
kształcenia, wychowania i opieki; 3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, 
uczniów; 4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 5) zarządzania szkołą lub placówką.” 
(art. 44 ust. 2).

Zdaniem organu nadzoru zarówno art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak 
i art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe nie mogły stanowić podstawy 
prawnej do podjęcia przedmiotowego zarządzenia. Żaden bowiem z wymienionych przepisów nie zawiera 
upoważnienia dla organu wykonawczego gminy do wskazywania uczniom oddziałów klasy V szkoły 
podstawowej prowadzonej przez gminę Zgorzelec, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VI, 
w roku szkolnym 2017/2018. W  ocenie organu nadzoru przedmiotowe zarządzenie zostało wydane 
z istotnym naruszeniem art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 oraz art. 205 ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 , 
z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny dziecka 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz 
trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom 
spełnienie obowiązku szkolnego (art. 17 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, a system oświaty 
zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się 
oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju 
(art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie wszystkim uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego, zaś 
dzieci, które rozpoczęły naukę w danej szkole podstawowej mają już nabyte prawo do ukończenia danej 
szkoły. Ustawodawca określa sytuacje, kiedy można skreślić/przenieść ucznia do innej szkoły -  
w dotychczasowym stanie prawnym -  art. 39 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty, zaś na gruncie ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r. -  
art. 68 ust. 2 i 3 tej ustawy.

W  piśmiennictwie prawniczym podkreśla się, że w publicznej szkole podstawowej spełniany jest 
obowiązek szkolny, któremu odpowiada prawo korzystania z nauki w szkole obwodowej przysługujące 
dzieciom zamieszkałym w jej obwodzie. Taki wniosek należy wywieść nie tylko z przepisów dotyczących 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych, lecz także z orzecznictwa Sądu Najwyższego, a zwłaszcza 
z ustalonej w nim zasady dopuszczalności skreślenia uczniów niepublicznych szkół podstawowych z listy 
uczniów (co w szkołach publicznych jest wykluczone) -por. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. 
Komentarz, Lex 2015, komentarz do art. 16 ustawy o systemie oświaty.

W  związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego, ustanowionego 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ustawodawca określił w przepisach wprowadzających 
mechanizmy dostosowania jednostek systemu oświaty do nowego ustroju.

Podstawowym elementem reformy jest przekształcenie -  z mocy samego prawa -  dotychczasowych 
sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Artykuł 95 ustawy - Prawo oświatowe stanowi bowiem, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej 
obejmuje klasy I-VIII, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych - klasy VII i VIII (ust. 1); 
w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe 
obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV (ust. 2); w przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą
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organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV (ust. 3); szkoła filialna, o której mowa w ust. 3, jest 
podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII 
(ust. 4); szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII mogą być podporządkowane 
organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne (ust. 5); w przypadku szkół podstawowych specjalnych 
funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
oraz szkół w zakładach poprawczych mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły 
podstawowej. Przepisów ust. 2-5 nie stosuje się (ust. 6).

Zgodnie natomiast z art. 117 ust. 1 przepisów wprowadzających -  z dniem 1 września 2017 r. 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe. Uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej stają się zaś z dniem 1 września 2017 r. uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły 
podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe (art. 118 ust. 1 przepisów 
wprowadzających).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że w świetle powyższych 
regulacji ustawowych uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę V, kontynuują naukę 
w danej szkole w klasie VI w kolejnym roku szkolnym 2017/2018.

Przepisy wprowadzające określają także precyzyjnie kompetencje organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe, zapewniające dostosowanie funkcjonowania tych szkół do ustroju określonego ustawą - 
Prawo oświatowe.

Rady gmin zostały upoważnione do podjęcia uchwał dostosowujących sieć szkół publicznych położonych 
na terenie gminy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe w stosownej, 
dwuetapowej procedurze przewidzianej w art. 206 -  210 przepisów wprowadzających.

W  uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, podejmowanej na podstawie art. 206 ust. 1 ww. ustawy, rada gminy winna wskazać adresy 
siedzib szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 206 ust. 3), dążąc do tego, aby ośmioletnie szkoły 
podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego 
bliskiej lokalizacji (art. 206 ust. 5).

Rozwiązania przyjęte przez radę gminy w ww. uchwale winny zostać następnie przeniesione, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, podejmowanej na podstawie art. 210 ust. 1 ww. 
ustawy.

Działając na podstawie art. 206 ust. 1 przepisów wprowadzających, Rada Gminy Zgorzelec podjęła 
w dniu 20 lutego 2017 r. uchwałę Nr 208/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, następnie zaś -  po 
uzyskaniu warunkowej opinii kuratora oświaty -  w dniu 30 marca 2017 r. uchwałę N r 233/2017 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 
- Prawo oświatowe, na podstawie art. 210 przepisów wprowadzających.

Z treści § 4 i załącznika Nr 1 do uchwały N r 233/2017 Rady Gminy Zgorzelec wynika, że Szkoła 
Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy będzie od dnia 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą 
podstawową. Wskazując adres siedziby tej szkoły, nie określono innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Oznacza to, że Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy od dnia 1 września 2017 r. 
winna funkcjonować jako ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej z klasami I- 
VIII.

Tym samym uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych 
w Trójcy w roku szkolnym 2016/2017 (w rozpatrywanej sprawie 15 uczniów), którzy uzyskali promocję do 
następnej klasy, pozostają nadal uczniami tej szkoły, stosownie do dyspozycji art. 118 ust. 1 przepisów 
wprowadzających.

Przepisy wprowadzające zawierają także regulacje określające przypadki, w których możliwe jest 
wskazanie uczniom oddziałów poszczególnych klas szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustalone zostały w art. 205 przepisów wprowadzających.

Zgodnie z ust. 4 i następnymi tego artykułu:
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„4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI 
szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy 
VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej 
z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tg jednostkę. W  tym przypadku przepisu 
art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

5. W  latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę 
VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez 
dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, 
na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ 
prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - 
organ wykonawczy tej jednostki. W  tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe 
nie stosuje się.

6. W  przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 
danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 
2017/2018-2022/2023.

7. W  przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole 
podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą 
jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego zawarł z tą osobą porozumienie.

8. W  przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe 
stosuje się odpowiednio.

9. W  przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, organ prowadzący może postanowić o stosowaniu 
przepisów art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe.

10. Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018-2023/2024 nie zorganizowano 
oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum - 
w latach szkolnych 2017/2018-2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku 
szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:

1) tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2) osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą
osobą porozumienie. W  tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

11. W  przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe 
stosuje się odpowiednio.”,

Na podstawie cyt. art. 205 ust. 4 rada gminy została upoważniona zatem do wskazania uczniom 
oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole 
podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.

W  cytowanym przepisie ustawowym kompetencja w zakresie wskazania uczniom oddziału klasy VI 
szkoły podstawowej jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w innej szkole 
podstawowej, prowadzonej przez gminę -  w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 - została zastrzeżona 
na rzecz organu stanowiącego gminy. Z treści tego przepisu wynika także jednoznacznie, że miejscem 
wskazywanym może być jedynie szkoła podstawowa powstała z przekształcenia gimnazjum.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić trzeba, że wskazanie w przedmiotowym zarządzeniu uczniom, 
którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do klasy V Szkoły Podstawowej im. Osadników 
Wojskowych w Trójcy miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VI w roku szkolnym 2017/2018 
w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach (§ 1 zarządzenia) nie znajduje podstaw prawnych. 
Aktualnie obowiązujące przepisy ustawowe stanowią bowiem wprost o tym, kiedy istnieje możliwość 
przeniesienia i której klasy -  z jednej szkoły do drugiej. W  przepisach tych brak jest jednak kompetencji dla 
organu wykonawczego gminy (tu: Wójt Gminy Zgorzelec) do wskazywania uczniom oddziałów klasy V 
szkoły podstawowej, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VI, w roku szkolnym 2017/2018.
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Ponadto zgodnie z art. 34b ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący może ingerować w działalność 
szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, co także wielokrotnie podkreślano 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Tak więc zakres zadań i kompetencji wójta określony 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe (przepis powołany w podstawie prawnej zarządzenia) 
nie uprawnia do podejmowania tego typu regulacji, jak ta w § 1 zarządzenia. W  konsekwencji stwierdzić 
należy, że Wójt Gminy Zgorzelec wykroczył poza ustawowe upoważnienie, a tym samym zarządzenie 
N r 258/Z/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sposób istotny narusza prawo.

Z treści przepisu art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy administracji publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa, wynika bezsprzecznie, iż organy administracji publicznej obowiązuje 
zasada: „co nie jest prawem dozwolone jest zakazane” . Organom jednostek samorządu terytorialnego wolno 
bowiem jedynie to, na co zezwalają przepisy prawa i mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego 
upoważnia (por. W. Skrzydło -  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -  komentarz, Zakamycze 1999 rok, 
str. 15). Innymi słowy, jeżeli organ administracji publicznej podejmuje działanie w sprawie, co do której 
przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie wskazuje jego właściwości, działanie takie stanowi naruszenie 
konstytucyjnej zasady legalizmu.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
zarządzenia organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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