
Wrocław, 15 grudnia 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.89.6.2017.NB

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875)

stwierdzam niewazność

§ 1. ust. 3 i 4 uchwały Nr XXXIX/308/2017 Rady Gminy Niechlów z dnia 27 października 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XXIX/117/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów.

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

Rada Gminy Niechlów, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189) -  dalej jako: ustawa, podjęła na sesji w dniu 27 października 2017 r. uchwałę Nr 
XXXIX/308/2017 zmieniającą uchwałę Nr XXIX/117/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 kwietnia 
2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów -  dalej jako: 
uchwała.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 16 listopada 2017 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym 
naruszeniem art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1881) w związku z art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

W § 1 ust. 3 uchwały wskazano, że w rozdziale VIII § 2 ust. 5 Regulaminu uchyla się dotychczasową 
treść i nadaje nowe brzmienie: ,, Nagroda Wójta Gminy przyznawana jest dla dyrektorów szkół oraz dla 
szczególnie wyróżniających się nauczycieli na wniosek: a) Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu, b) Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, c) Dyrektora Powiatowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Górze dla 
nauczycieli doradców metodycznych, d) z inicjatywy Wójta z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 
2 ust. 11 Rozdziału VIII e) Rady Pedagogicznej, f) Rady Rodziców,g) Związków Zawodowych”. W § 
1 ust. 4 uchwały Rada postanowiła, że rozdział VIII § 2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,, Nagrodę 
dla dyrektora i nauczyciela może przyznać Wójt z własnej inicjatywy”.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela: ,, Organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 , 
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 , 3) wysokość i warunki wypłacania składników 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych 
przepisach - w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których 
mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 
średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3 ”.

Na podstawie art. 30 ust. 6a ustawy regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli. Relewantny w sprawie jest również art. 19 ustawy o związkach zawodowych, 
zgodnie z którym organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
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o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ), 
zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów 
prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych (ust. 1). Organy władzy i administracji 
państwowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych do 
odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 
30 dni. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia 
(ust. 2). Założenia albo projekty aktów prawnych, o których wyżej mowa, 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 
(ust. 21).

Z jednej strony zatem expressis verbis zapisano udział związków w procedurze ustanawiania regulaminu 
wynagradzania nauczycieli poprzez uzgodnienie go ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 
z drugiej obowiązuje ogólna regulacja, na podstawie której niektóre akty prawne podlegają zaopiniowaniu 
przez reprezentatywne organizacje związkowe.

Z treści przytoczonych regulacji wynika, że zarówno w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, 
jak i w art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela ustawodawca ustanowił wymóg współdziałania ze 
związkami zawodowymi w procedurze tworzenia prawa. Z tym, że tryb współdziałania przewidziany 
w art. 19 dotyczy założeń i projektów (wszelkich) aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami 
związków zawodowych, ma formę opinii i jest przeprowadzany z reprezentatywnymi organizacjami 
zawodowymi, natomiast tryb z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela dotyczy określonych składników 
wynagrodzenia nauczycieli, ma formę uzgodnienia i jest realizowany pomiędzy organem jednostki 
samorządu terytorialnego a związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

W oparciu o takie ustalenia stwierdzić należy, że art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela stanowi lex specialis w 
stosunku do art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. W przypadku regulaminu określającego zasady 
przyznawania i wysokość niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty 
Nauczyciela) ustawodawca przewidział odrębną, samodzielną podstawę konsultacji związkowej, o której 
mowa w art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela, mającą charakter podstawy szczególnej w stosunku do tej 
określonej w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, gdyż pozostającą z nią w stosunku zawierania 
się. Tym samym podejmowanie regulaminu odbywa się w ramach innej procedury niż pozostałych uchwał 
podlegających procedurze współdziałania ze związkami zawodowymi.

Do drugiej kategorii należy zaś uchwała stanowiona na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela. 
Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, z specjalnego funduszu w budżecie 
gminy na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na 
wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół.

W oparciu o powyższe, ustalenie kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez gminę następuje zatem z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych.

Ze względu na wskazane różnice proceduralne, zamieszczenie w jednej uchwale materii podlegającej 
uregulowaniu na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela budzi zastrzeżenia natury 
techniczno-legislacyjnej. Połączenie wskazanego zakresu regulacji w jednym akcie samo w sobie 
nie stanowi jednak istotnego naruszenia prawa. Taki charakter ma jednak wadliwe przeprowadzenie 
procedury opiniodawczo-uzgodnieniowej projektu uchwały. Jeżeli bowiem organ stanowiący gminy 
zdecydował się na połącznie w jednym akcie treści podlegających różnym formom kontroli prewencyjnej ze 
strony związków zawodowych, to winien dopilnować, by poszczególne elementy uchwały zostały poddane 
odpowiedniemu uzgodnieniu bądź zaopiniowaniu.

Tymczasem, jak ustalono w toku postępowania nadzorczego na podstawie dokumentów przesłanych 
przez Gminę, uchwała Nr XXXIX/308/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/117/2009 Rady Gminy 
Niechlów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Niechlów, była konsultowana tylko w jednym trybie ustawowym, który de facto uczynił zadość wymogom 
stawianym przez art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela. Z pisma wynika, że wystąpiono bowiem do jednego 
związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli: Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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Taki sposób procedowania nie spełnia jednak wymogu z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, 
bowiem w Polsce działają aktualnie trzy organizacje związkowe spełniające kryterium reprezentatywności, 
w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, podejmując uchwałę, na mocy której określa się kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, z specjalnego funduszu w budżecie 
gminy na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z przeznaczeniem na 
wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, powinien przeprowadzić procedurę 
konsultacyjną według art. 19 ustawy o związkach zawodowych ze wszystkimi reprezentatywnymi 
organizacjami związkowymi. Z powyższego wynika, że zamieszczenie w jednej uchwale materii 
podlegającej uregulowaniu na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, nakłada na 
organ stanowiący gminy obowiązek poddania wskazanych elementów uchwały odpowiedniemu 
uzgodnieniu bądź zaopiniowaniu. Choć przepisy art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych 
wskazują na to, że nieprzedstawienie opinii przez związek zawodowy, a także odrzucenie w całości lub 
w części stanowiska związku nie wpływają na ważność aktu, to jednak organ samorządu terytorialnego ma 
obowiązek dokonania czynności konsultacyjnych, a uchylając się od przedłożenia związkowi zawodowemu 
założeń projektu aktu prawnego narusza ciążący na nim obowiązek ustawowy zapewnienia temu związkowi 
współuczestnictwa w procesie legislacyjnym. Prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać 
niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym, jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały 
musi być zgodna z przepisami prawa, a tryb podjęcia uchwały musi odpowiadać określonym procedurom. 
W ramach katalogu formalnych warunków podjęcia ważnej uchwały wyróżnić można także konieczność 
przedłożenia projektu aktu prawnego do zaopiniowania. W sytuacji, gdy przepisy prawa przewidują taki 
obowiązek w stosunku do aktów określonej kategorii, nie wykonanie takiego obowiązku równoznaczne jest 
z istotnym naruszeniem prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności takiego aktu (porównaj: wyrok WSA 
z dnia 22 lutego 2006 r., IV SA/Wr 805/04, LEX nr 219829; wyrok z dnia 28 sierpnia 2014 r., II SA/Wa 
2329/13, LEX nr 1508004).

Umożliwienie zaopiniowania projektu uchwały przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych (do którego należy Związek Nauczycielstwa Polskiego i który pełni funkcję odpowiednich 
władz statutowych OPZZ w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych), przy jednoczesnym pominięciu w procedurze prawodawczej Forum Związków Zawodowych 
oraz związku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, nie spełnia wymogu ustawowego 
(porównaj: wyrok z dnia 28 września 2011 r., II SA/Go 561/11, LEX nr 1152602), co powoduje 
konieczność stwierdzenia nieważności aktu w części, w jakiej reguluje zakres spraw wykraczający poza 
materię przekazaną organowi stanowiącemu do uregulowania w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Tym 
samym, § 1 ust. 3 i 4 uchwały, który ustanowiony został na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela jest 
nieważny.

Prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie 
materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto 
tryb jej podjęcia musi odpowiadać określonym procedurom.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie.

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

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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