Katowice, dnia 13 listopada 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.426.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r., poz. 1515)
stwierdzam nieważność
zarządzenia Nr 521/2014 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
zmiany Zarządzenia Nr 649/09 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.11.2009 r. w sprawie
okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych

w całości

jako

sprzecznego

z art. 27 ust.

2 ustawy

z dnia

21 listopada

2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Uzasadnienie
Przedmiotowym zarządzeniem Prezydent Miasta Świętochłowice wprowadził zmiany do regulacji
dotyczących okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i kierowników
miejskich jednostek organizacyjnych. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 8 grudnia
2014 r. oraz zostało doręczone Wojewodzie Śląskiemu w dniu 15 października 2015 r.
Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie
z tym przepisem, kierownik jednostki, o której mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
określi, w drodze zarządzenia, sposób dokonywania okresowych ocen, okresy, za które jest sporządzana
ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę
prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki. Wprowadzenie takiego
zarządzenia należy do kompetencji organu wykonawczego gminy.
Przedmiotem niniejszego zarządzenia była zmiana zarządzenia Nr 649/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Zmiana dotyczyła określenia podmiotów uprawnionych do dokonywania ocen pracowników. Organ nadzoru
pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r., działając na podstawie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym, zwrócił
się z prośbą o przesłanie przedmiotowego zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz innymi dokumentami,
w oparciu o które zarządzenie zostało wydane. Do dnia 25 września 2015 r. organ nadzoru nie otrzymał
przedmiotowego zarządzenia, dlatego w tym dniu wystosował kolejne pismo z żądaniem przekazania
zarządzenia Nr 521/2014. W odpowiedzi z kolei na to pismo, Sekretarz Miasta Świętochłowice przekazała
nowe zarządzenie, Nr 503/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice, którym uchylone zostało zarządzenie Nr
649/09 z dnia 12 listopada 2009 r. oraz Nr 521/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. W związku z treścią
odpowiedzi oraz jej załącznikami, organ nadzoru po raz trzeci zwrócił się o przekazanie zarządzenia Nr
521/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. W odpowiedzi na ostatnie pismo organu nadzoru, Sekretarz Miasta
Świętochłowice przekazała przedmiotowe zarządzenie wraz z informacją, że zostało ono uchylone
Zarządzeniem Nr 503/2015 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2015 r.
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Organ nadzoru zwraca uwagę, że zgodnie z art. 88 ustawy o samorządzie gminnym, organy nadzoru
mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do
wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. To z kolei oznacza, że organy gminy są
zobowiązane do udostępnienia tych informacji i danych, tak, aby nie utrudniać pracy organom nadzoru.
Jednocześnie, organ nadzoru informuje, że uchylenie danego aktu prawnego przez organ który go
wydał nie wywołuje tych samych skutków prawnych co stwierdzenie jego nieważności. Mianowicie
uchylenie obowiązującego aktu prawnego wywołuje skutki od momentu podjęcia aktu uchylającego (ex
nunc), natomiast stwierdzenie nieważności rozciąga się na cały okres obowiązywania aktu, z tym że
stwierdzenie nieważności jest możliwe przez rok od wydania aktu, chyba że uchybiono obowiązkowi
przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. W związku z tym, nawet uchylenie przedmiotowego
zarządzenia przez Prezydenta Miasta Świętochłowice nie czyni bezprzedmiotowym postępowania
nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności tego aktu. Stwierdzenie nieważności następuje bowiem ze
skutkiem ex tunc, czyli od momentu jego wydania (por. uchwała TK z dnia 14 września 1994r., sygn. akt
W 5/94, OTK 1994, cz. II, poz. 44; uchwała TK z dnia 14 lutego 1994r., sygn. akt K 10/93, OTK 1994, cz. I,
poz. 7; wyrok NSA z dnia 27 września 2007r. sygn. akt II OSK 1046/07).
Należy

zauważyć,

że

wydanie

rozstrzygnięcia

nadzorczego

stwierdzającego

nieważność

przedmiotowego zarządzenia jest dopuszczalne, gdyż nie upłynął rok od jego wydania, a także
rozstrzygnięcie jest wydane w terminie 30 dni od dnia doręczenia zarządzenia.
Przechodząc do kwestii merytorycznych, organ nadzoru zauważa, że przedmiotowym zarządzeniem
Prezydent Miasta Świętochłowice dokonał modyfikacji przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych. Zgodnie z tym przepisem, oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika
samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Należy zatem bezspornie
stwierdzić, że podmiotem uprawnionym do oceny pracownika jest jednoosobowo jego bezpośredni
przełożony. Należy zauważyć, że celem tego przepisu było umożliwienie sporządzania oceny okresowej
pracownika przez osobę, która bezpośrednio nadzoruje jego pracę, wie w jaki sposób wykonuje polecenia
służbowe oraz jest w stanie ocenić inne aspekty pracy podwładnego pracownika.
Tymczasem zgodnie z przepisami przedmiotowego zarządzenia, oceny pracowników nie są
dokonywane przez bezpośredniego przełożonego jednoosobowo, ale w zależności od zajmowanego
stanowiska ocenianego pracownika przez: komisję ds. oceny okresowej pracowników (§ 1 ust. 1 uchwały)
lub przez Prezydenta Miasta wraz z Sekretarzem oraz przełożonym sprawującym bezpośredni nadzór (§
1 ust. 3 uchwały) lub przez Prezydenta Miasta wraz z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta lub Drugim
Zastępcą Prezydenta Miasta sprawującym bezpośredni nadzór nad daną jednostką (§ 1 ust. 4 uchwały).
Nie można się zatem zgodzić, że osoby uczestniczące w komisji są w stanie obiektywnie ocenić
pracownika. Co więcej, określanie kręgu podmiotów uprawnionych do dokonywania okresowej oceny
pracownika wykracza poza delegację określoną w art. 28 ustawy o pracownikach samorządowych.
W przepisie tym bowiem ustawodawca nie przekazał kompetencji do określania osób uprawnionych do
dokonywania oceny, gdyż wskazany został bezpośredni przełożony jako jedyna osoba uprawniona do
oceniania pracownika.
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Tym samym, zmiany dokonane przedmiotowym zarządzeniem powodują, że ocena pracowników
dokonywana jest przez nieuprawnione do tego podmioty, co stanowi istotne naruszenie prawa.
W związku z powyższym stwierdzenie nieważności przedmiotowego zarządzenia w całości jest
uzasadnione i konieczne.
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, 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.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
1) Prezydent Miasta Świętochłowice
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
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