Katowice, dnia 16 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.370.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
zarządzenia Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy Rędziny z 26 czerwca 2015r. w sprawie odwołania Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach z zajmowanego stanowiska w całości jako
sprzecznego z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”.
uzasadnienie
Przedmiotowym zarządzeniem, doręczonym organowi nadzoru w dniu 18 września 2015r., Wójt Gminy
Rędziny odwołał dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach z zajmowanego
stanowiska. Jako podstawa prawna do podjęcia zarządzenia został przywołany art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy, dający
uprawnienie do odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia,
w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
Przepis ten daje więc organowi prowadzącemu szkołę kompetencje do odwołania dyrektora „w szczególnie
uzasadnionym przypadku”- użycie takiego pojęcia musi wywoływać wątpliwości interpretacyjne, bowiem ustawa
o systemie oświaty nie definiuje jaki przypadek jest tym „szczególnie” uzasadnionym, co z kolei oznacza, że
ustawodawca użył pojęcia niedookreślonego, którego interpretacji dostarczyć może wyłącznie istniejące w tym
zakresie orzecznictwo.
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalił się pogląd, iż pojęcie „szczególnie
uzasadnionego przypadku” w rozumieniu art. 38 ust. 2 ustawy o systmie oświaty powinno być rozumiane wąsko,
i oznacza ono takie sytuacje, w których nie jest możliwe spełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej
i zachodzi konieczność natychmiastowego zaniechania jego czynności z uwagi na zagrożenie dla interesu
publicznego. Zagrożenie musi przy tym być na tyle istotne, iż nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków
przez daną osobę. W wyroku z 19 listopada 2010 r. (sygn. akt I OSK 1530/10, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl)
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że użyte przez ustawodawcę sformułowanie "inne uzasadnione
przypadki" choć daje właściwemu organowi pewną swobodę w podejmowaniu decyzji to jednak decyzja ta
nie może mieć cech dowolności, co oznacza, że musi być ona wyczerpująco uzasadniona. W uzasadnieniu tym
organ obowiązany jest wykazać, mając na uwadze wąską interpretację tego pojęcia, z jakich powodów w taki,
a nie inny sposób, skorzystał z uznania administracyjnego i na czym polega w tej konkretnej sprawie "szczególnie
uzasadniony przypadek". Nie wszystkie bowiem zastrzeżenia do pracy dyrektora szkoły mogą uzasadniać
zastosowanie trybu odwołania ze stanowiska bez wypowiedzenia, przewidzianego w powołanym przepisie,
w czasie trwania roku szkolnego. Tryb odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego przewidziany
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w omawianym przepisie może być uzasadniony albo nagłym zdarzeniem powodującym niemożność pełnienia
stanowiska kierowniczego, ewentualnie naruszeniem prawa, które musi być na tyle istotne, że nie pozwala na
dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę, gdyż stanowi zagrożenie dla interesu publicznego. Sąd
zauważył ponadto, że co prawda pojęcie "przypadki szczególnie uzasadnione" jest pojęciem ogólnym,
niedookreślonym, lecz z pewnością nie dotyczy negatywnej oceny pracy i negatywnej oceny wykonywanych zadań
przez nauczyciela, gdyż te okoliczności zostały unormowane w innym przepisie, tj. art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy
o systemie oświaty. W innym wyroku, z 9 lipca 2010r. (sygn. akt I OSK 525/10, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl)
NSA zauważył, że zgodnie z wykładnią przyjętą przez orzecznictwo sądowe, owe "szczególnie uzasadnione
przypadki" muszą mieć taką postać, iż uniemożliwiają nauczycielowi dalsze sprawowanie funkcji kierowniczej
z przyczyn od niego niezależnych lub leżących po jego stronie, co pozbawia placówkę realnego kierownictwa
i uniemożliwia jej efektywne funkcjonowanie, tj. realizację zadań w zakresie nauczania i wychowania.
Wskazane orzeczenia pokazują dobitnie, że okoliczności uzasadniające odwołanie dyrektora bez
wypowiedzenia w czasie roku szkolnego muszą mieć charakter na tyle poważny, że dalsze pełnienie funkcji przez
tą konkretną osobę powoduje istotne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania jednostki oświatowej.
Należy zauważyć, że przedmiotowe zarządzenie Wójta Gminy Rędziny zawiera uzasadnienie wskazujące
przyczyny odwołania Pani Katarzyny Busz ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana
Pawła II w Rudnikach. Zgodnie z tezami zawartymi w uzasadnieniu odwołanie Pani Busz było spowodowane jej
postępowaniem, niezgodnym z zasadami wskazanymi w Karcie Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze
zm.), polegającym m.in. na naruszeniu art. 7 ust. 2 tego aktu. Należy zauważyć, że zgodnie z tą regulacją Dyrektor
szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
· dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
· realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich
kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
· tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
· zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
· zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
· zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Ponadto, zdaniem Wójta Gminy Rędziny, Pani Busz rażąco narusza obowiązki wynikające z art. 39 ust.
4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
O uchybieniach w sprawowaniu funkcji dyrektora mają świadczyć:
· zgłoszenia telefoniczne oraz pisemne nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach,
· złożenie wniosku przez Radę Pedagogiczną do organu prowadzącego o pomoc w zmianie ramowego
planu nauczania na lata 2015 -2018r.,
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· wpływające do Urzędu Gminy Rędziny informacje w sprawie konfliktu dyrektora z nauczycielami
w kwestii doboru podręczników do nauczania.
Ponadto, zdaniem Wójta Gminy Rędziny, grono nauczycielskie wskazuje na naganne zachowanie wobec
pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach, wręcz ignorowanie ich. Dodatkowo Wójt Gminy
Rędziny podnosi, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 2 czerwca 2015r. stwierdzono, że Zespole brak
jest jasno określonych procedur kontroli finansowej środków za wypłacane godziny ponadwymiarowe, a także
należytego nadzoru nad dokumentacją szkoły. W szczególności w wyniku kontroli potwierdziły się zarzuty
dotyczące:
· nieprawidłowości w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych przez Panią Dyrektor, wynikające
z wykazania tych godzin, pomimo braku wpisów w dziennikach od roku szkolnego 2007/2008,
· uzupełnienia wpisów w dzienniku elektronicznym już po kontroli.
· nie przystąpienia do programu edukacyjnego, co skutkowało utratą szansy na pozyskanie dodatkowych
środków dla kierowanej jednostki z funduszy unijnych,
· braku właściwej współpracy Dyrektora z kadrą pedagogiczną.
Zdaniem Wójta Gminy Rędziny, dalsze kierowanie Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Rudnikach
przez Panią Katarzynę Busz powoduje konsekwencje w postaci realnego zagrożenia destabilizacją organizacyjną
w kierowanej jednostce, a także eskalacją niepożądanych sporów w ramach grona pedagogicznego oraz
niewłaściwym wypełnianiem obowiązków dydaktycznych i wychowawczych przez kadrę pedagogiczną.
Przechodząc do oceny zgodności z prawem przedmiotowego zarządzenia podkreślić należy, że zdaniem
organu nadzoru żadna z okoliczności wskazanych w uzasadnieniu nie może stanowić przyczyny odwołania
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w trakcie
roku szkolnego bez wypowiedzenia, bowiem nie należą one do kategorii „szczególnie uzasadnionych”
przypadków, o których mowa w tym przepisie.
Zgodnie z wymogiem o którym mowa w przywołanej regulacji, Wójt Gminy Rędziny zwrócił się do
kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie odwołania Pani Katarzyny Busz ze stanowiska dyrektora Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach. Kurator wydał w tej sprawie w dniu 25 czerwca 2015r.
opinię negatywną podkreślając, że powody odwołania wskazane przez organ prowadzący nie mają charakteru
merytorycznego lub też nie zostały w sposób jednoznaczny dowiedzione, jak również mają charakter personalnych
uprzedzeń, subiektywnych ocen lub nieuzasadnionych poszlak. Jednocześnie żaden argument nie został w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący uzasadniony, jak również obawa organu prowadzącego o nieprzygotowanie nowego
roku szkolnego wydaje się niezasadna, bowiem Pani Busz wykonuje swoje obowiązki od 2010r.
Organ nadzoru musi zgodzić się z tymi argumentami kuratora oświaty. Wójt Gminy Rędziny wskazuje
bowiem, że Pani Katarzyna Busz swoim dotychczasowym działaniem narusza przywołany wyżej ar. 7 ust. 2 Karty
Nauczyciela oraz 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty o czym świadczyć mają zgłoszenia telefoniczne oraz
pisemne nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach. Jednocześnie jednak uzasadnienie
nie wskazuje, czego dotyczą przywołane zgłoszenia i w jaki sposób mają potwierdzać wskazane naruszenia.
Podobnie złożenie wniosku przez Radę Pedagogiczną do organu prowadzącego o pomoc w zmianie ramowego
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planu nauczania, czy też wpływające do Urzędu Gminy Rędziny informacje w sprawie konfliktu dyrektora
z nauczycielami w kwestii doboru podręczników do nauczania nie wskazują

na wystąpienie okoliczności

uzasadniających odwołanie nauczyciela bez wypowiedzenia ze stanowiska kierowniczego. W szczególności
z uzasadnienia nie wynika, czy organ prowadzący podjął jakichkolwiek działania zmierzające do wyjaśnienia
przyczyn złożenia wniosku o zmianę ramowego planu nauczania. Przywołane w uzasadnieniu do przedmiotowego
zarządzenie wyniki kontroli z dnia 2 czerwca 2015r. również nie wskazują, że organ prowadzący zajął się w jej
trakcie tą kwestią, stąd też trudno stwierdzić w jaki sposób ma ona uzasadniać odwołanie Pani Busz ze stanowiska
kierowniczego.
Nadmienić również należy, że Wójt Gminy Rędziny podniósł również w uzasadnieniu do przedmiotowego
zarządzenia, że w świetle zgromadzonych dokumentów został zmuszony do złożenia do organów ścigania
zawiadomienia o możliwości popełnienia przez Panią Katarzynę Busz przestępstwa w zakresie nadużyć
i nieprawidłowości w zakresie dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi, poświadczania
nieprawdy w dokumentach, przekroczenia uprawnień i fałszowania dokumentów. Organ nadzoru zauważa jednak,
że nie może stanowić przesłanki odwołania dyrektora jedynie fakt złożenia do organów ścigania zawiadomienia
o możliwości popełnienia przestępstwa, gdyż nie przesądza to o winie Pani Katarzyny Busz, a ponadto mogłoby to
prowadzić do niebezpiecznego precedensu, gdzie samo zawiadomienie organów ścigania byłoby pretekstem do
odwołania niepopularnego dyrektora szkoły. Nie można zatem uzasadniać odwołania dyrektora jedynie
zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.
Orzecznictwo sądowoadministracyjne nie uznaje nawet poważniejszych przesłanek odwołania dyretora
szkoły, gdyż stwierdził, że nawet taka czynność faktyczna jak negatywna ocena pracownika nie stanowi przesłanki
do odwołania dyrektora w trybie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zauważyć bowiem należy, że Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z 25 lutego 2011r. (sygn. akt I OSK 2018/10, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl) orzekł,
że negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący w zakresie gospodarki finansowej
szkoły lub innych zaniedbań dotyczących organizacji pracy szkoły, a zwłaszcza odmienna wizja prowadzenia
placówki oświatowej, czy też konflikt z organem prowadzącym nie mieszczą się w pojęciu szczególnie
uzasadnionych przypadków zawartym w art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. i nie uzasadniają odwołania dyrektora szkoły
w trybie tego przepisu (podobnie: wyrok NSA z 14 marca 1997 r., sygn. akt II SA/Wr 472/96).
W innym wyroku, z 17 sierpnia 2010 r. WSA w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 502/10, publ.
www.orzeczenia.nsa.gov.pl) uznał, że nie uzasadnia odwołania dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez
wypowiedzenia negatywna ocena wykonywanych przez dyrektora szkoły zadań w zakresie działalności finansowej
i administracyjnej, zarzut niewywiązywania się przez dyrektora z wcześniejszych ustaleń organizacji pracy
i porozumień z organem prowadzącym dotyczących ilości zatrudnianych nauczycieli i pracowników obsługi,
podziału godzin lekcyjnych, ilości godzin nauczania indywidualnego itp. oraz konieczność ponoszenia w związku
z tym dodatkowych nieprzewidzianych przez organ prowadzący wydatków, a także istniejący bezsprzecznie
konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a organem prowadzącym.
Z kolei jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lipca 2012r. (sygn. akt I OSK 724/12,
publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl) o przypadku szczególnie uzasadnionym, będącym podstawą odwołania
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia można mówić w sytuacji
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wystąpienia konkretnych poważnych przyczyn, czy to niezależnych od dyrektora, czy też zawinionych przez niego
(np. gdy w sposób istotny naruszył obowiązki pracownika – art. 52 § 2 K.p.), gdy konieczne jest natychmiastowe
zaprzestanie wykonywania przez niego funkcji, albowiem jej dalsze wykonywanie godziłoby w interes szkoły
i powodowałoby destabilizację w jej w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W ocenie organu nadzoru okoliczności takie nie występowały w przedmiotowym przypadku, czyli nie było
konieczności natychmiastowego odwołania Pani Katarzyny Busz ze stanowiska kierowniczego. Co prawda organ
prowadzący Zespół Szkolno – Przedszkolny wskazał w przedmiotowym zarządzeniu cały szereg zarzutów
dotyczących wykonywania obowiązków dyrektora przez Panią Busz, lecz żaden z nich nie nosi w ocenie organu
nadzoru znamiona „szczególnie uzasadnionego” przypadku. Warto tu zaznaczyć, że w ocenie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wyrażonej w wyroku z 23 lipca 2015r. (sygn. akt IV SA/Gl 436/15, publ.
www.orzeczenia.nsa.gov.pl) taki szczególnie uzasadniony przypadek musi dotyczyć sytuacji nadzwyczajnych,
zupełnie wyjątkowych, które dają podstawę organowi odwołującemu ocenić, iż dalsze kierowanie szkołą przez
dyrektora stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów. W wyroku tym sąd uznał również, że zbiór różnych
zarzutów nie jest szczególnie uzasadnionym przypadkiem (za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 19 lipca 2012r. I OSK 712/11, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowego zarządzenia jest
zasadne i konieczne.
Stwierdzenie nieważności zarządzenia, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1. Rada Gminy Rędziny
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
2. aa.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 9720C888-6C98-4D59-AA7A-B1F24809633B. Podpisany
Strona 5

