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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NK-N.4131.168.6.2018.RJ1

Wrocław, 29 maja 2018 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 2018 r. poz. 994),

stwierdzam nieważność

§ 1. ust. 4 we fragmencie: „miesiąca następującego po miesiącu” oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr 
XLIII/306/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia: - zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym 
kierownicze stanowisko w szkole a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz zwiększenia wymiaru obniżki i udzielenia 
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych; - zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

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

Rada Gminy Żórawina, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3, art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), art. 76 pkt 22 lit. 
b, d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 
oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, ze 
zm.), podjęła na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwałę Nr XLIII/306/18 w sprawie określenia: - zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
zajmującym kierownicze stanowisko w szkole a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz zwiększenia wymiaru obniżki
1 udzielenia zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych; - 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jes t różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina z dnia 
30 kwietnia 2018 r. znak L.dz. BRG.007.11.2018 i wpłynęła do Organu Nadzoru dnia 9 maja 2018 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie:

-  § 1 ust. 4 we fragmencie: „miesiąca następującego po  miesiącu” z istotnym naruszeniem
art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), zwanej dalej także Kartą Nauczyciela, w zw. z art. 32 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), polegającym na 
nieuprawnionym zróżnicowaniu sytuacji prawnej nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;

-  § 3 ust. 3 z istotnym naruszeniem art. 42 ust. 7 pkt 3 w zw. z art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela, 
polegającym na wkroczeniu w materię uregulowaną w akcie prawnym wyższego rzędu.

Na podstawie § 1 ust. 4 analizowanej uchwały Rada Gminy Żórawina postanowiła: „Wymiar zajęć 
ustalony zgodnie z §  1 pkt 1 w stosunku do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo do ostatniego dnia miesiąca 
pełnienia tej funkcji.".
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Zdaniem organu nadzoru, powyższa regulacja uchwały stanowi istotne naruszenie 
art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, który nakazuje obniżenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nie tylko 
nauczycielom zajmującym w szkole stanowiska kierownicze, ale także nauczycielom, którym obowiązki 
kierownicze powierzono w zastępstwie tych osób. Oznacza to, że wspomniane obniżenie wymiaru godzin 
albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nastąpić powinno z chwilą powierzenia obowiązków 
kierowniczych i nie może być decyzją Rady odłożone w czasie. Przesunięcie w czasie obowiązywania 
obniżonego wymiaru zajęć na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powierzono zastępstwo, w odniesieniu do nauczycieli, którzy zastępują nauczycieli, którym powierzono 
obowiązki kierownicze, stawia tą grupę nauczycieli w gorszej sytuacji niż pozostałych, których dotyczy 
obniżony wymiar zajęć. Dochodzi do zróżnicowania sytuacji dyrektorów, wicedyrektorów i osób, którym 
powierzono inne stanowiska kierownicze, jako jednej grupy, oraz osób, które zastępują nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, jako drugiej grupy. Przy czym druga grupa została postawiona 
w gorszej sytuacji niż grupa pierwsza. Przyjąć zatem należy, że Rada Gminy Żórawina w § 1 ust. 4 uchwały 
dokonała nieuprawnionej modyfikacji norm ustawowych, co uznać należy za istotne naruszenie prawa, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy pogorszono sytuację prawną części nauczycieli pełniących funkcje kierownicze 
w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

Ponadto, zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi 
i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 
Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób i nie mogą one mogą naruszać istoty wolności 
i praw. Mając na uwadze powyższe Rada, ustalając w myśl art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela zasady 
udzielania obniżek, o których mowa w ust. 6, nie może dyskryminować nauczycieli tylko z tego powodu, że 
pełnią funkcję kierowniczą w zastępstwie. Ustawa nie przewiduje tego rodzaju rozróżnienia, a tym samym 
także prawodawca miejscowy nie może go wprowadzać.

W  § 3 ust. 3 uchwały znalazł się zapis w brzmieniu: „Wzór, o którym w ust. 1 [służący ustaleniu 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli -  przyp. organu] nie ma zastosowania 
w przypadku realizowania przez nauczyciela godzin ponadwymiarowych w wymiarze innym niż wymiar 
wynikający ze stosunku pracy. Dla tych godzin ponadwymiarowych przyjmuje się każdorazowo ten wymiar, 
z którego są godziny ponadwymiarowe. ”.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela: „Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: (...) 
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli 
szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz 
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 
odległość.”.

Powołany wyżej przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, poza wskazaniem zagadnień 
powierzonych organom prowadzącym do uregulowania w formie uchwały określa także granice 
prawotwórczej kompetencji przyznanej w tym zakresie organowi prowadzącemu. Ustawodawca wyznaczył 
czytelną granicę tej kompetencji, wskazując, że organ prowadzący szkołę lub placówkę jest władny określić 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć obowiązujący nauczycieli wymienionych 
w art. 42 ust. 7 pkt 3 cytowanej ustawy. Udzielona radzie gminy mocą przepisu 
art. 42 ust. 7 pkt 3 przedmiotowej ustawy norma kompetencyjna nie oznacza dowolności w zakresie 
ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych 
w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy. Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy 
publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Zatem każda norma kompetencyjna musi być tak 
realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy i nie przekraczała udzielonego upoważnienia.
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Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, 
działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę.

Zdaniem organu nadzoru, postanowienie § 3 ust. 3 uchwały wykracza poza granice upoważnienia 
ustawowego zawartego w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, ponieważ kwestie związane z ustalaniem 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (w tym w zakresie godzin 
ponadwymiarowych), od dnia 1 września 2018 r. regulował będzie nowy przepis tj. art. 42 ust. 5c ustawy -  
Karta Nauczyciela.

Należy wskazać, że od dnia 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis art. 42 ust. 5c ustawy -  
Karta Nauczyciela (od tego dnia zacznie również obowiązywać przedmiotowa uchwała -  zgodnie z § 
7 uchwały), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, ze zm.), na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) będzie ustalany jako iloraz 
łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 
tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone 
ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

W  opinii organu nadzoru, powyższy przepis ustawy, należy stosować do ustalania obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bez względu na liczbę/wymiar godzin 
przydzielonych nauczycielowi w ramach każdego stanowiska.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że organ władzy wykonujący kompetencję zawartą 
w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest 
upoważniony do regulowania tego co już ustawowo zostało uregulowane, ani też do wychodzenia poza 
zakres upoważnienia ustawowego.

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 
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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