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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.188.2.2020.AS

Wrocław, 30 lipca 2020 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. 
z 2020 r. poz.920),

stwierdzam nieważność

§ 1. pkt 2 uchwały Nr XVII/182/2020 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2020 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

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

Rada Powiatu w Świdnicy na sesji w dniu 26 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XVII/182/2020 
zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
zwaną dalej „uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 3 lipca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały Nr XVII/182/2020 Organ Nadzoru stwierdził, podjęcie § 
1 pkt 2 uchwały z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
26 styczna 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215) oraz § 8 pkt 10 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 styczna 2005 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 416) w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy -  zwanym dalej: rozporządzeniem, polegającym na pozbawieniu nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach podstawowych specjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki dodatku 
za trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach łączonych.

Mocą § 1 pkt 2 uchwały Rada Powiatu uchyliła § 12 pkt 4 uchwały Nr XLIII/360/2018 z dnia 
29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Uchylony przez 
Radę Powiatu w Świdnicy § 12 pkt 4 uchwały Nr XLIII/360/2018 przyznawał nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki dodatek za 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych.

W myśl art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków za warunki 
pracy. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych 
warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Zgodnie zaś z § 8 pkt 10 rozporządzenia za 
pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach 
podstawowych. Jednocześnie należy zauważyć, że okoliczności wskazane w § 8 rozporządzenia mają 
charakter rozłączny, a więc każda z nich stanowi podstawę do przyznania dodatku za pracę w trudnych 
warunkach.

W kontekście powyższego, należy podkreślić, że Powiat Świdnicki jest obecnie organem prowadzącym 
dla szkół podstawowych specjalnych, chociażby wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych 
w Świdnicy. Nauczyciele tych szkół, mocą dokonanej zmiany w uchwale XLIII/360/2018, zostali więc
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pozbawieni dodatku, który, jak wynika z uzasadnienia do uchwały, był do tej pory im wypłacany (np. 
w marcu bieżącego roku w łącznej wysokości 11.000 zł.). Równocześnie w uzasadnieniu do uchwały 
zostało wskazane, że w myśl rozporządzenia, dodatek za trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w klasach łączonych dotyczy tylko i wyłącznie szkół podstawowych ogólnodostępnych. 
Z uwagi na to, że Powiat Świdnicki nie prowadzi tego typu szkół, nie ma uzasadnienia dla uwzględnienia go 
w regulaminie nauczycieli.

W ocenie Organu Nadzoru wyżej przedstawione stanowisko zaprezentowane w uzasadnieniu do 
uchwały nie jest prawidłowe.

W myśl bowiem art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 ze zm.) system oświaty obejmuje: szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, 
z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, 
sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego. Zdaniem Organu Nadzoru, 
stanowisko przyjęte przez Radę Powiatu w Świdnicy, że użyte w rozporządzeniu wyrażenie „szkoła 
podstawowa”, nie obejmuje szkół podstawowych specjalnych, nie znajduje uzasadnienia w świetle 
obowiązujących przepisów prawa. Nie ma bowiem żadnych przesłanek, aby domniemywać, dochodzić do 
wniosku, że § 8 pkt 10 rozporządzenia nie obejmuje nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych 
specjalnych. Tym bardziej, że samo rozporządzenie nie definiuje pojęcia „szkoła podstawowa”, a tym 
samym na potrzeby interpretacji zapisów rozporządzenia należy odnieść się do zakresu pojęciowego 
ustalonego przez ustawodawcę w ustawie Prawo oświatowe. Dlatego też, nie może mieć znaczenia dla 
prawidłowej interpretacji § 8 pkt 10 rozporządzenia, jak twierdzi Rada w uzasadnieu do uchwały, dodanie 
do art. 96 Prawa oświatowego ustępu 6 (ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), 
zgodnie z którym w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, 
w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających 
w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu 
edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Przepis ten wprowadził formalnie 
możliwość nauczania w klasach łączonych w szkołach podstawowych specjalnych i ponadpodstawowych 
specjalnych, jednak nie zmienił funkcjonującego na gruncie ustawy Prawo oświatowe zakresu pojęciowego 
szkoły podstawowej, który jest określony w art. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru, Rada Powiatu w Świdnicy uchylając § 
12 pkt 4 uchwały Nr XLIII/360/2018, a w rezultacie pozbawiając nauczycieli szkół podstawowych 
specjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, dodatku z tytułu pracy w warunkach trudnych poprzez 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych, w sposób istotny naruszyła 
art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 8 pkt 10 rozporządzenia.

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. 80 ustawy o samorządzie powiatowym 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 

Jarosław Obremski

Id: C23861FA-2B34-4E31-98D8-9B9FDA006F7B. Podpisany Strona 2 z 2


