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Wrocław, 11 lipca 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 ze zm.),

stwierdzam nieważność

§ 2. we fragmencie „, z tym że obowiązuje on nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca -  od tego dnia” uchwały nr LX/461/18 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkole lub w przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta 
Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn.

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

Rada Gminy Podgórzyn, powołując się na art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), podjęła na sesji w dniu 
28 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole lub w przedszkolu, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Podgórzyn -  dalej jako: uchwała.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 4 lipca 2018 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że jej § 2 we fragmencie „z tym że 
obowiązuje on nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono 
nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierwszego dnia miesiąca -  od tego 
dnia” został podjęty z istotnym art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, polegającym na 
nieuprawnionym zróżnicowaniu sytuacji prawnej nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

Artykuł 42 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków 
pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.

Tymczasem w § 2 uchwały ustalono, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 
1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 
powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli objęcie zastępstwa nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca -  od tego dnia.
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Regulacja uchwały stanowi zatem modyfikację art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, który jednoznacznie 
przewiduje, że obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości 
i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnianie od obowiązku realizacji zajęć dotyczy także nauczycieli, 
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze. Ustawa nie wprowadza przy tym żadnego rozróżnienia między zasadami dokonywania 
obniżenia wobec dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły i nauczyciela pełniącego inne stanowisko 
kierownicze w szkole, a tymi zasadami, które dotyczyć mają nauczyciela, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie. Tym samym powtórzenie za ustawą, że obniżka dotyczy również nauczycieli 
pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska 
z jednoczesną modyfikacją wskazującą, iż obniżka obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im zlecone, stanowi istotne naruszenie 
prawa.

Obniżenie wymiaru godzin albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nastąpić powinno z chwilą 
powierzenia obowiązków kierowniczych i nie może być decyzją organu stanowiącego gminy 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 i wicedyrektorów, 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.

Jako, że zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne, a nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny i zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
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, to gmina nie może dyskryminować 
nauczycieli tylko z tego powodu, że funkcje kierowniczą pełnią w zastępstwie. Ustawa rozróżnienia 
nie przewiduje i przez to prawodawca miejscowy również nie może go wprowadzać. Odmienne działanie 
stanowi to naruszenie zasady lege non distinguente nec nostrum est distinguere.

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.

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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