Katowice, dnia 29 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.363.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 roku, poz. 1515)
stwierdzam nieważność
Zarządzenia Nr 465.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusz Słowackiego w Częstochowie, jako niezgodnego z art. 36a
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.), dalej jako "ustawa".
Uzasadnienie
Zarządzeniem Nr 465.2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. Prezydent Miasta Częstochowy powierzył pełnienie
obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie na okres od
1 września 2015r. do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r.
p. Małgorzacie Kaim, nauczycielowi dyplomowanemu tego Liceum ( dalej jako: I LO ). Jednocześnie udzielił
pełniącemu obowiązki dyrektora I LO pełnomocnictwa do działania w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy,
zgodnie z załącznikiem do ww. zarządzenia (§ 2). Zarządzenie zostało doręczone Wojewodzie Śląskiemu w dniu
29 września 2015r.
Jako podstawę prawną przedmiotowego zarządzenia wskazano art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 47 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Organ nadzoru, po dokonaniu analizy treści Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy Nr 465.2015,
jak również po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy stwierdza, iż ww. Zarządzenie zostało wydane
z istotnym naruszeniem przepisów prawa.
Z normy prawnej wyrażonej w art. 36a ustawy wynika, że kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub
placówki wyłania się w drodze konkursu, przy czym kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska
dyrektora (ust. 2). Jeżeli natomiast do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
wyłoniono kandydata organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej,
powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi (ust. 4). Zgodnie z przepisem art. 5c pkt 2 w
przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje
organu prowadzącego określone w art. 36a wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd
powiatu, zarząd województwa. Oprócz dwóch opisanych wyżej sytuacji (przeprowadzenie konkursu, ustalenie
kandydata) ustawa pozwala organowi prowadzącemu powierzyć - do czasu rozwiązania tej kwestii w trybie art. 36a
ust. 2 lub ust. 4 - pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma
wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (ust. 5).
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Z treści przepisu art. 36a ust. 5 ustawy wynika expressis verbis , że nauczycielowi można powierzyć
pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wyłącznie w sytuacji, gdy w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora. Przy
czym wskazać należy, że powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, jeżeli w szkole
takie stanowisko istnieje, bądź nauczycielowi szkoły nie zostało w tym przepisie uzależnione od jego zgody .
Z przepisu art. 36a ust. 5 nie można także wywieść, że w przypadku, gdy z określonych względów obowiązków
dyrektora szkoły nie można powierzyć wicedyrektorowi tej szkoły możliwość taka przechodzi na jednego
z nauczycieli szkoły najbardziej predysponowanego do tych czynności. Przepis art. 36a ust. 5 ustawy o systemie
oświaty musiałby wyraźnie pozwalać na takie rozwiązanie w sytuacji niemożności pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły przez wicedyrektora. W konsekwencji określenie "może" użyte w przepisie art. 36a ust. 5 ustawy
o systemie oświaty należy odczytywać w sensie "może powierzyć pełnienie obowiązków albo może nie powierzać
pełnienia obowiązków określonej osobie" (czyli nie skorzystać z możliwości określonej w art. 36a ust. 5), a nie
w sensie "może powierzyć pełnienie obowiązków wicedyrektorowi albo może powierzyć pełnienie obowiązków
innemu nauczycielowi" (por. wyrok WSA w Białymstoku z 27 marca 2008 r., II SA/Bk 177/08 oraz wyrok WSA
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt II SA/Go 579/12 publ. Centalna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych).
Zadaniem organu nadzoru działanie ustawodawcy polegające na umocowaniu organu prowadzącego do
zastosowania przepisu art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty jest celowe w przypadku, gdy nie można
zastosować przepisów art. 36a ust. 2 i 4 ustawy. Ratio legis przepisu art. 36 ust. 5 powołanej ustawy stanowi
o możliwości powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wyłącznie wicedyrektorowi, a w przypadku
braku w tej szkole stanowiska wicedyrektora o możliwości powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
nauczycielowi tej szkoły. Istotą wprowadzenia takiej regulacji było zatem zabezpieczenie szkoły przed sytuacją,
w której z różnych przyczyn do czasu wyłonienia dyrektora w sposób przewidziany w art. 36 ust. 2 lub 4 ustawy,
szkoła byłaby pozbawiona osoby wykonującej obowiązki dyrektora. Osoba taka jest bowiem konieczna do
prawidłowego funkcjonowania szkoły. Powierzenie to ma charakter wyłącznie przejściowy - może obejmować
okres nie przekraczajacy 10 miesięcy. Podkreślenia wymaga fakt, iż zarówno instytucja powierzenia stanowiska
dyrektora szkoły (art. 36a ust. 4), jak i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły (art. 36a ust. 5)
stanowią wyjątki od reguły wyłaniania kandydata na dyrektora szkoły w wyniku konkursu (art. 36a ust. 2), a wobec
wyjątków od reguły niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej przepisów prawa.
Wykładnia literalna przepisu art. 36a ust. 5 ustawy ustanawia dwie rozłączne dyspozycje, ogólną –
powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wyłącznie wicedyrektorowi w tej szkole i wyjątkową –
powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły nauczycielowi tej szkoły pod warunkiem, że w szkole nie ma
stanowiska wicedyrektora. W ocenie organu nadzoru przepisu tego nie da się interpretować w oparciu o wykładnię
celowościową, lecz wyłącznie w oparciu o wykładnię językową.
Nie można tu nie dostrzegać, że stanowisko wicedyrektora szkoły tworzy się po to, by wesprzeć działania
kierującego daną placówką oświatową. Istotą istnienia stanowiska wicedyrektora jest m.in. zastępowanie dyrektora
szkoły w wykonywaniu jego zadań w sytuacjach, gdy z różnego rodzaju przyczyn zadania te nie są przez niego
wykonywane. Dotyczyć to będzie zarówno sytuacji nieobecności dyrektora w pracy, takich jak choroba, urlop, czy
wyjazd służbowy (art. 39 ust. 7 ustawy) jak i (co wynika z językowego brzmienia art. 36a ust. 5 ustawy) okresu,
gdy stanowisko dyrektora nie jest obsadzone do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Kierowanie szkołą pod
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nieobecność dyektora nalezy do obowiązków służbowych wicedyrektora, a ma na celu zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania szkoły.
Zauważyć należy, że przepisy ustawy o systemie oświaty - jak już wyżej wskazano - nie uzależniają
powierzenia obowiązków dyrektora dotychczasowemu wicedyrektorowi od wyrażenia przez niego zgody na
objęcie funkcji dyrektora szkoły.
Pamiętać też należy, iż w prawie polskim obowiązuje model prawodawcy racjonalnego. Zakłada on, iż
ustawodawca wprowadzając regulację prawną w danej dziedzinie życia społecznego, wie jakie skutki prawne
zamierza osiągnąć. Analiza przepisów ustawy o systemie oświaty skłania do sformułowania poglądu, że gdyby
wolą racjonalnego ustawodawcy była konieczność uzyskania przez organ prowadzący zgody wicedyrektora szkoły
przed powierzeniem mu obowiązków dyrektora szkoły, takie regulacje zostałby zawarte wprost w przepisach
ustawy o systemie oświaty. Należy wobec tego przyjąć, że ustawodawca nie uzależnia konieczności uzyskania
takiej zgody w przypadku powierzenia wicedyrektorowi pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
Przenosząc powyższe rozważania na kanwę niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż w chwili wydania
przedmiotowego zarządzenia Pani Małgorzata Kaim była wprawdzie nauczycielem zatrudnionym w I LO
w Częstochowie, jednakże w strukturze organizacyjnej tej szkoły istniało stanowisko wicedyrektora, i było ono
obsadzone. Zatem organ prowadzący nie mógł powierzyć pełnienia obowiązków dyrektora szkoły innej osobie niż
wicedyrektor. Przepis art. 36a ust. 5 ustawy nie przewiduje innych okoliczności uzasadniających powierzenie
pełnienia obowiązków dyrektora szkoły aniżeli okoliczności określone w tym przepisie. Zdaniem organu nadzoru
bez znaczenia pozostaje fakt, że Pani Ewelina Rygał – wicedyrektor szkoły w dniu 10 sierpnia 2015 r. złożyła
oświadczenie o niewyrażaniu zgody na objęcie funkcji pełniącej obowiązki Dyrektora I LO, skoro wykonywanie
zastępstwa za dyrektora szkoły należało do jej obowiązków. Zresztą, jak wskazuje Prezydent Miasta Częstochowy
w wyjaśnieniach złożonych w toku postępowania nadzorczego w piśmie Nr ED-II.2120.19.2015 z dnia 14
października 2015 r. (data wpływu do Urzędu: 21.10.2015r.) Pani Ewelina Rygał, zrewidowała swoje stanowisko
w sprawie i w dniu 31.08.2015r. złożyła oświadczenie, że wyraża zgodę na pełnienie obowiązków dyrektora I LO.
W tym samym dniu wydane zostało zarządzenie będące przedmiotem niniejszego postępowania.
Organ nadzoru nie podziela również wyrażonego w ww. piśmie Prezydenta Miasta poglądu, że
powierzenie wicedyrektorowi szkoły pełnienia obowiązków na czas niezbędny do obsadzenia stanowiska dyrektora
w trybie art. 36 ust. 2 lub ust. 4 ustawy należałoby traktować jako ”zmuszanie„ do zajmowania stanowiska bądź
pełnienia funkcji. Wicedyrektor szkoły obejmując swoją funkcję musi liczyć się z tym, że może zajść konieczność
samodzielnego kierowania przez niego szkołą - pod nieobecność jej dyrektora.
Stanowisko organu nadzoru co do niedopuszczalności powierzenia obowiazków dyrektora szkoły
nauczycielowi, jeżeli w szkole obsadzone jest stanowisko wicedyrektora potwierdza orzecznictwo sądów
administracyjnych (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. akt: IV SA/Wr 647/07 oraz
w wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 3106/12 oraz przywołane
powyżej orzeczenia WSA w Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim CBOSA).
Bezspornym jest zatem, w opinii organu nadzoru, iż Prezydent Miasta Częstochowy wydając Zarządzenie
Nr 465.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. naruszył przepis art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Działanie takie
musi być zatem uznane, za istotne naruszenie prawa, co zgodnie z treścią przepisów art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności ww. Zarządzenia w całości.
Pouczenie:
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności zarządzenia wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
- Prezydent Miasta Częstochowy
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